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 ;פטטיילנא

 .עטבישעג-טלעוו רעד ּוצ גנורעלקרע

 םיצ רעד טימ טינ טרערנארעֿפ נּוא טינ טײּברעֿפ סָאװ ךַאז ןייק .ָאטשינ

 ,טלעוו רעד ןיא עגַאל רהיא גּוא טלַאטשעג רהיא
 רענטרָאג ,רערלעֿפ עטקערעּב ןרָאק ײלרעללַא טימ ,עדנעהילּב רימ ןעהעז

 ןערהיֿפ סָאװ ,ןענהַאּב נּוא ןעגעוו ,ןעמּולּב נּוא רעמיוּב עגיטֿכערּפ טימ עטצנַאלֿפעג

 עטיוּבעג ןָאש ןיא ןעּבעל גּוא ןענהָאװ ןעשנעמ ּואוו ,טרָאטש נּוא רעֿפרָאד ּוצ זנּוא

 ּואוו נוא ,ךַאד ןייז רעטנּוא רעֿכילטיא ןעהּור רעדָא ןעטייּברַא ,ןעטסַאלַאּפ נּוא רעזייה

 -עגייא נּוא ץטעזעג ןוֿפ ץטּוש רעטנּוא רעֿכיז רעדעי ךיז טלהיֿפ סַאג ןיֿפױא טסּבלעז

 לָאמַא טנָאקעג רָאג טָאה יװ ןלעטשוצרָאֿפ ךיז רעווש זיא ,עטֿכער-נעשנעמ רענ

 קוק ַא גיוא ךילטֿפַאשנעסיװ ַא ןעֿפרַאװ נּוא םּוא רעּבָא ךיז רימ ןרהעק ! ןייז םרעדנַא

 ןהעוענסיֹוא סע טָאה יװ ,טײהנעגנַאגרעֿפ ענעקנזעגּבָארַא ףיש רעד ןיא ןּוהמ ּוצ

 גירעיורט רהעז ןייא רימ ןעהעזרעד ,קירּוצ ןעטייצ נּוא תֹורוד ךס ַא טימ לָאמ ַא לָאמ ַא

 , דליּב ךילקערש נּוא

 -נעמ םעד ןעּביג סָאװ נּוא ןָאש ױזַא טציא ןעהילּב סָאװ , רעדלעֿפ ענעגייא יר

 יװ רהעט םינ לָאמ ַא ןענייז , ײלרעללַא ןעטיֹורּב ןערּוּפ ןענָאילימ לעיֿפ יֹזַא ןעש
 גיוא ןייא טָאה ןעזָארג ערליוו נּוא דמַאז יװ רהעמ ּואוו ,ןזעוועג ןעּפעטס נּוא ןעטסיוו

 -עג ױזַא נוא גנירג ױזַא טציא זנּוא ןערהיֿפ סָאװ ,ןעגעוו נּוא ןענהַאּב יד .ןהעזעג טינ
 ךילשנעמ ַא ּואו ,ץזעוועג ןעּפמּוז גּוא רעּבירג רּונ ןענייז ,לעיצ רעזנּוא ּוצ דניווש

 יװַא טציא ןעהעטש סע ּואו ,רעצָאלּפ יד ףיֹוא .ןעמערטעג טינ ךָאנ טָאה .םּוֿפ
 ץלַא רּונ םינ ,טינ טלהעֿפ ןעשנעמ םעד ּואו ,טרָאמש עסיורג נּוא רעֿפרָאד לעיֿפ-

 רעֿפ נּוא טא סָאװ ץלַא ךיוא רעּבָא , רעּפרָאק ןייז רַאֿפ גיהטָאנ זיא סָאװ

 ּבאוו ,ןעגיוצעג רעדלָאװ ערליוו נּוא עטייוו לָאמ ַא ךיז ןעּבָאה , טסיינ ןייז טרענײֿפ
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 דָארשּוצ נּוא עגירגנּוה , םזָאלרהָאװרעֿפ נּוא רליוו ןעּבירטעגמּוא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ
 -עג ךיז ןעּבָאה יז עֿכלעװ ךָאנ ,רלַאװ ןיא ָאד םיִנַכְׁש ערעייז , תויח יד יװ ענעקי
 . ןועוועג רעֿכיז טינ לָאמנייק ןענייז יז עֿבלעװ ןוֿפ גּוא טנָאי

 םעד ןיא ּכָארַא גיוא דנעשרָאֿפ רעזנּוא ןעזָאל רימ רעֿפימ נּוא רעטייוו סָאװ גּוא
 רָאֿפ ךיז טלעטש רעֿבילקערש נּוא רעגירעיורמ סָא ד ,ןעטיצ ענעגנַאגרעֿפ ןוֿפ םֹוהְּת
 . רהיא ןיא ןעשנעמ עגילָאמ ַא ןוֿפ נּוא טלעוו רעגילָאמ ַא ןּוֿפ טלַאטשעג ענעי זנּוא רַאֿפ

 נּוא רנַאטש ןייא ןיא גירנָאטש טינ טּביילּב טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק לייוו רּונ
 נּוא טרערנָאעג לָאמ לעיֿפ ךיוא ןיוש ןעשנעמ יד ךיז ןעּבָאה , טלַאטשעג ןייא ןיא
 -נעויֹוט ןיא ,סײװֿפעלפיב ןעּבָאה יז זיּב , טרעסעּבעג רנַאטש רעייז גנּורערנָא רערעי טימ
 ןיא ןעּבענעג טלאטשעג יד טלעװ רעד גוא טֿביירגרעד דנַאטשּוצ םעד ּוצ ןערהָאי רעד -

 , טציא יז ןעהעז רימ עֿכלעוװ
 ןענייז ןעשנעמ נּוא טלעוו יד סָאװ ןעגנּורעסעּברעֿפ נּוא ןעגנּורעדנָא עללַא יר

 ןעטֿבָאלֿפרעֿפ ױזַא גּוא לעיֿפ יױזַא רעבָא ןענייז טציא זיּב ּבײהנָא ןוֿפ ןעגנַאגעגֿברּור:
 םינ יא ןרעלקרער נּוא ןעלהָאצרערּוצסיוא עללַא ײז סָאד ,ערערנַא איד ןיא .ענייא:

 ןעּבָאה ּוצ ףירגעּב ַא סַאװטע רּונ םּוא נּוא ,ְךּוּב ןייא גּוא טֿפַאשנעסיװ ןייא גּונעג
 גּוא תֹומָכָה ערערנַא ןיֿפ תֹועיִרָי עגינייא טימ ןעֿפלעהעּב ךיז רימ ןעוומ ייז ןוֿפ
 ,םער ּבעיל ּוצ ןעּבירשעג ןעּכָאה רעשרָאֿפ נּוא םיִמָבֲח סָאװ .,םיִרָּפֶס

 : טסייה סָאד) . עיגָאלָאָאֿברַא נפ םעד טימ טֿפַאשנעסיװ ַא זנוא טרהעל ױזַא = !
 ןהעטשרעֿפ ּוצ יז ןוֿפ ןעטייצ עגילָאמ ַא ןוֿפ םיִלֵּכ ענעּבָארגעגסױא ןּוֿפ ערהעל יד:
 יז טימ גּוא טֿכַאמעג ייז ןעטייצ ערעייז ןיא קב ָאה סָאװ ןעשנעמ ענעי ןיֿפ ןעּבעל סָאד
 רענייּב עֿכילשנעמ יר ןעּבענ טניֿפעג ןעמ סָאװ םיִלַּכ יד ךָאנ טול זַא (טצּונעּב ךיז
 סָאװ ,ןעזעוועג ןעמייצ ענערישרעֿפ יירד ןענייז סע זַא ,ןעמ טהעז ,ררע רעד ןיא
 ןעמ טּבָארג .טלעװ רעד ןיא טּבעלעג סרערנַא ץלַא שנעמ רעד טָאה טייצ רערעי ןיא
 עגיטייצרעֿפ ןּוֿפ ןעשנעמ ןוֿפ רענייּב םיטעמּוא ןעמ טניֿפעג ררע רעד ןיא ףיט ץנַאג

  ןעּבָארגעּב ןענייז סָאװ ,רהעוועג נּוא גייצעג ,םיִלֵּכ לעיֿפ ךיוא יז ןעּבענ גּוא תורוד
  ןעטכרע םּוצ רָאג .טצּונעּב םיִלַּכ עויד ןעּבָאה סָאװ ןעשנעמ ענעי טימ ןרָאװעג
 ןוֿפ ןּוא ןעזייא ןּוֿפ רהעוועג נּוא םיִלַּכ יז ןעּבענ נּוא רענייּב ןעשנעמ ןעמ טניֿפעג
 ןעזייא / טסּואוועג ןיוש ןעּבָאה ןעשנעמ ענעי זַא ,טזייוו סָאד נּוא ןעלַאמעמ ערערנַא
 םייצ יד ןעמ טֿפּור רעּבירַאד ,ןעֿכַאמ וצ גייצעג נּוא םיִלָּכ םער ןּוֿפ נּוא ןעמּוקעּב ּוצ
 ןוֿפ רענייּב עֿכלעזַא רּונ ןעמ טניֿפעג ,רעֿפיט רעּבָא ןעמ טּבָארג ,"טייצ ענרעזייא יד,
 ;טסייה סָאד ,וגָארּב ןוֿפ גייצעג נּוא םילכ ןעּבָארגעּב ןענייז ייז ןעּבענ סָאװ ,ןעשנעמ
 =ייּב עֿכלעזַא ןעּבענ לייוו נּוא ,רעפוק טימ ןיצ יװ ,ןעלַאטעמ עטשימעגנעמַאװצ ןוֿפ
 ןייק םינ נּוא ןעזייא ןוֿפ גייצעג נּוא םיִלֵּכ ןייק םינ ,טינ לָאמ ןייק ןעמ טניֿפעג רענ
 רָאג ןעזייא ןּוֿפ ךָאנ ןעּבָאה ןעשנעמ עגעי זַא ,ןוֿפרער ןעמ טהעו ןעזייא ןּוֿפ .רופש-
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 ןענייז סָאװ ןעלַאטעמ ענעי טימ רּונ ןעֿפלעהעּב טזּומעג ךיז ןעּבאה נּוא טסּואוװעג םינ
 , יטייצ ענעזנָארּב יד, : טייצ ענעי ןעמ טֿפּור רעּבירַאד נּוא ,ןזעוועג טסּואוועּב יז

 רּונ יז ןעּבענ גּוא ןעשנעמ ןּוֿפ רענייּב ןעמ טניֿפעג , רעֿפיט ךָאנ ןעמ טּבָארג

 סָאװ גּוא ,ררע רעטסָארּפ נּוא ןעמערק ןוֿפ , רענייטש ןּוֿפ רהעוועג םינימ נּוא םיִלָּכ
 לייוו נּוא , טֿכאמעג יז ןענייז רעֿבַאֿפנײא נּוא רעּבָארג סָאר ,ייז טניֿפעג ןעמ רעֿפיט
 טסייוו ,לַאמעמ ןיֿפ ןייז טֿבַאמעג לָאז סָאװ סיּפע טײקֿפיט ַאזַא ןיא לָאמנײק טניֿפעג ןעמ
 טינ לַאטעמ ןייק ןּוֿפ ךָאנ ןעּבָאה תורוד ענעּבָארגעּב ןעטסֿפיט םַא יד זַא ,ןוֿפרעד ןעּמ
 ּרצ ןעֿפלעהעּב טוּומעג ךיז ןעּכָאה נּוא ונָארּב ןייק ּפינ , ןעזייא ןייק טינ ,טסואוועג
 ןעּבָאה יז עֿבלעװ ,רענייטש עֿכַאֿפניא טימ רּונ גנּורהָאנרעד נּוא טײהרעֿביז רעייז
 יענעי טסייה רעּבירַאד נּוא ,םייּברַאעגסױוא רהעוועג ןיא גּוא םיִלֵּכ ןיא רעטייוו סָאװ
 ,"טייצ ענרענייטש יד , טייצ עטסעטלָא

 ֿכנַאל יװ : טסייה סָאד ,רערעדנַא רעד זיּב טייצ ןייא טרעיורעג טָאה לעיֿפװ

 ,ןעצטּונעּב ּוצ רענייטש יו רהעמ טשינ טסּואװעג םינ נּוא טּבעלעג ןעשנעמ ןעּבָאה
 בּוא ,ןעֿכַאמ ּוצ םיִלּכ ךיז ןּוֿפרעד נּוא זנָארּב ןעניֿפעג ּוצ טֿבײרגרעד ןעּבָאה יז זיּב

 גּונעג ָאר ןענייז םע רּונ ,ןעמיטשעּב ּוצ טֿכײל םינ זיא ,ןעזייא זיּב זנָארּב םעד ןּוֿפ
 -נעזיומ לייוורעד ןענייז רערעדנַא רעד ּוצ הנֵרְרַמ ןייא ןוֿפ זַא ,ןעזייוו סָאװ םיִנָמיֵּס
 ענרענייטש יד זַא ,ךיז שהעטשרעֿפ םע נּוא ,רעּבירַא ןערהָאי רעדנעזיוט נּוא רעד
 רעד זיא ,ןעמ טהעז ,ּטיײצ רענעי ןיא לייוו ,ןעטסגנעל םַא ןעניוצעג ךיז טָאה טייצ

 - עסינֿפרערעּב ענייז ּוצ ןעצטּונעּב ּוצ רעיײֿפ סָאד יו ןענַאטשרעֿפ טינ נּוא ,טסּואוועג
 ןעֿפימ ענערישרעֿפ ןּוֿפ םיוא טּבָארנ ןעמ סָאװ םיִלַּכ םיניּמ יירד יד גידנעטֿכַארטעּב

 ,טֿפַאמעג ןענייז ייז יװ ,ןרָאװעג טֿכַאמעג ןענייז םיִלֵּכ יד סָאװ ןּוֿפ ,ררע רעד ןוֿפ
 עטּומש יד נּוא ,ןרָאװעג טצטּונעּב ןענייז יז סָאװ ּוצ ךיוא דלַאּב ןעמ טהעטשרעֿפ
 יז ןעּבָאה סָאװ ןעשנעמ ןּוא ןעטייצ ענעי ןוֿפ עטֿבישעג יר זנּוא ןעלהָאצרעד םיִלַּכ
 רעגירדינ רהעז ןייא ףיֹוא ךָאנ ןענייז ןעשנעמ ענעי זַא ,זנּוא ןעלהָאצרעד יז .טצּונעּב
 -על גירעיורט נּוא רעווש ןייא רהעז טּבעלעג ןעּבָאה נּוא לֵכֵׂש ןיא ןענַאטשעג עֿפּומש
 טּבעלעג ןעּבָאה ןעשנעמ עטסרע יד זַא ,רימ ןעהעז רהעוועג ענרענייטש יד ןוֿפ . ןעּב
 ךָאנ תֹויַח ןּוֿפ שײלֿפ טימ נּוא שיֿפ טימ טרהָאנרעד ךיז ןעּבָאה ,דלַאװ ןיא תֹויַח יװ
 -ּוצ נּוא ןעללאֿפנָא ךיוא יז ףיוא ןענעלֿפ עֿכלעװ נּוא ,ןעגָאי ךיז ןעגעלֿפ יז עֿבלעװ
 ךיא טּבעלעגּבָא ןעּבעל רעיו יי ןעּבָאה יֹזַא ,לעיֿפ רהעז טֿפָא יז ןוֿפ ןעסייר
 ., ןעסענעג ערערנַא יד ןעּבָאה ענייא נּוא רלַאװ ןיא תֹויַח יד טימ המחלמ עניּבייא ןייא
 . טרערגָאעג ךַאז יר לַאֿפוצ ַא רעדָא הֶּבֶס ַא ץעגרע ךרּוד ךיז טָאה סע זיּב גנַאל יװזַא
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 . (ןעדַאמָאנ) ןעּבעל-ןעטריה סאד

 ,טּבעלעג רלַאװ ןיא ךָאנ ןעּבָאה ןעשנעמ ןעוו טייֵצ ענעי רָאֿפ זנוא רימ ןלעײש
 םינ ַאוַא ןיא זַא ,ןהעטשרעֿפ ּוצ טֿכײל זנּוא זיא ,תֹויַה טימ המחלמ רעגידנָאטש ןיא
 ערעדנַא יו רעסעּב טינ ןעּבעל עילימַאֿפ ַא ןערהיֿפ טנָאקעג יז ןעּבָאה עגַאל ערעֿביז
 םָאר גנַאל יװ טיהעג נּוא ןעגיוזעג דניק רהיא טָאה רעמומ יד ןיא תֹויַח .םינימי
 םיוק , ןהעטשעּב ּוצ ןעּבעל רליוו ןענייא ןייז ןזעוועג ךַאװש גוא ןיילק ךָאנ זיא דניק
 ןיא ןייטש גיציּפש ַא ןעמהענ ּוצ ַחֹּכ גּונעג ןיֹוש טָאה רע טלהיֿפעג דניק סָאד טָאה
 סרעטּומ רעד ןיֹוש רע טָאה ןעללַאֿפּוצנָא הָיַח ַא ץעגרע ףיֹוא םעד טימ גּוא דנַאה
 . טֿועגסױא ןײללַא גנּורהָאנרעד נּוא ץטּוש ןייז ךיז טָאה נוא טֿבױרבעג טינ ףליה
 רעטטּומ ןּוֿפ םעילימַאֿפ עניילק רּונ ןייז טנָאקעג םלַאמַאד ןעּבָאה ללַאֿפ ןעטסעּב ןיא
 . טצישעּב םעילימַאֿפ עֿבלעז ַא ןעּבָאה סָאװ סרעטָאֿפ ןּוֿפ ךיוא רעדָא , רעדניק טימ

 ןיֿפ ןרעוו ּוצ ןעסירּוצ טינ ,הָנֲאַּד עגיצנייא יד ןועוועג זיא ןעּבעל ץנַאג רעייז
 ןעקנַארעג עֿכלעװ ּוצ ענַאל ַאזַא ןיא נּוא ,רעגנּוה ןּוֿפ ןעהעגּוצסיֹוא טינ נּוא תֹויַח
 עגנַאל ןעגיוצעג םיוועג ךיז טָאה יֹוזַא 1 ןעמוק טנָאקעג ןעשנעמ ענעי ןעּבָאה גנּורליּב
 ץלַא נּוא ןרָאװעג טרהעמרעֿפ ןענייז יז שטָאה , ןעשנעמ יר נּוא ןעטייצ עגנַאל נּוא
 םינ גּוא טנָאקעג טינ עגַאל רעייז רעּבָא ןעּבָאה ,ןעמונרעֿפ רעטרָא נּוא רעדלָאװ עיינ
 -רעמעּב ּוצ ןעּבֹוהעגנָא טייל ענעי ןוֿפ רעוװ טָאה ּונ , ןרעסעּברעֿפ ּוצ יװ ןענַאטשרעֿפ
 ףיוא ןענעלֿפ סָאװ יד יװ דנעסייר נּוא רליוו ֹוזַא ןענייז תֹויַח עללַא טינ זַא ,ןעק

 ןעללַאֿפ ,זָארג רּונ ןעסע ּסָאװ עלליטש עֿבלעוַא ָאד ןענייז סע גּוא ,ןעללַאֿפנָא ייז -
 יז ןעֿפױלטנע יז ךָאנ טינ ךיז טנָאי שנעמ רעד ןנעװ נּוא ,ןָא םינ ןעשנעמ ַא ףיֹוא
 ענעי ןענהָאװעגּוצ ּוצ ןעּבײהעגנָא שנעמ רענעי טָאה טָא -- םהיא ןוֿפ טינ וליפא
 -ָאה יז זיּב ןעגָארטרעטנּוא רעסַאװ נּוא זָארג ןעּבײהעגנָא יז טָאה רע ,ךיז ױז תֹויַח
 רַאה ןרָאװעג זײװֿבעלסיּב זיא רע נּוא ,םהיא רַאֿפ ןעקערש ּוצ ךיז טרָאהעגֿפױא ןעּב
 ּוצ םהיא ןענָאק סָאװ ,עֿכלעזַא ןעּבילקעגסיֹוא ךיז טָאה רע : טסייה סָאד ,ייז רעּביא
 ּוצ ךיז טַאטשנַא ; טנעֿכערעּב טָאה נּוא ,ןעֿכיֹורּבעג רּונ יז טעװ רע ןעוו ןעמּוק ץטּונ
 יז רעֿבײלג זיא ןעהטיונ םהיא טעװ רעגנּוה רעד תעּב רלַאװ ןיא יז ךָאנ ןעגָאי
 ױזַא ,ןעּבָאה יז רע טעװ ןעללָאװ טעװ רע ןנעװ גּוא ךיז ןעּבענ גידנָאטש ןעּבָאה:
 טימ . ןעסּפָאש רערָא ןענעיצ עֿכילטע ןוֿפ טֿכַאמעג (ערַאטס) עררעה ַא ךיז רע טָאה
 םהיא ןענָאק ללעֿפ רעייז נּוא שיילֿפ רעייז רּונ טינ זַא ,ןהעועגנייא רע טָאה םייצ רעד
 -עג גּוא זייּפש רַאֿפ ןעצטונ ךלימ רעייז ךיוא םהיא ןנָאק סע רעּכָא ןעמּוק ץטונ ּוצ
 רע ויּב ,,ייז רַאֿפ ןעגרָאז נּוא ןעטיה ּוצ רהעמ ךָאנ יז ןעּבײהעגנָא רע טָאה ,קנַארּמ
 טָאה סָאװ , תֹומֲהְּב ןוֿפ ךּוטסַאּפ ַא ,שנעמ רגַאי ַא ןוֿפ ןרָאװעג טייצ רעד טימ זי
 , ןערהיֿפ ּוצ ןעּבײהנָא ט;ּומעג ןעּבעל טרַא רערנַא ןייא רָאנ ןיֹוׁשי



 ? ,ננוטיײלנַא

 =נַא טנרעלעגּבָא ךיז ןעּבָאה ,עילימַאֿפ ןייא רעד ןוֿפ רערָא ,םענייא םעד ןוֿפ

 , ןעילימַאֿפ לעיֿפ ךָאנ טי רעטָאּפש ןענייז א ןייא רעד ןּוֿפ רעדָא ,ערעד
 ערעייז ןוֿפ טַאהעג הָׁשּוריִּב (ןעּבעל רעֿבוטסַאּפ) ןעּבעלנעטריה סָאד ןיֹוש ןעּבָאה סָאװ

 ערעיײז ןעּבָאה יד .טנעקעג טינ ןעּבעל-רגַאי סָאר ןיֹוש ןעּבָאה נּוא ,ןרעטלע

 -קַארַאח נּוא רּוטַאנ ,ןעּבעל -עייז ךיֹוא טימרעד נּוא טֿפַאמעג רעסָארג ךָאנ ןעדרעה
 רעקרַאטש םעד ךרּוד זיא ןעּבעל עלימַאֿפ סָאר ,טרערנָארעֿפ , טייצ רעד טימ ,רעט

 רערניק יד ןעוָאל טֿכֹורּבכעג טינ ןיוש ןעּבָאה ןרעטלע יד :ןרָאװעג רערעֿכיז נּוא

 גירנָאטש ןענייז ייז לייוו ,ךלַאװ ןיא רגַאי ןּוֿפ ןעסע רעייז ןעֿבוז ןעהעג נּוא ןיײללַא
 -יֿפעג גּוא טיהעג יז ,ץזעוועג ןעררעה ערעייז ןעּבענ רערניק יד טימ םענייא ןיא

 -עג נּוא טקעדעגּוצ ךיז לָאװ רעייז טימ נּוא טרהָאנרעד ךיז ךלימ רעייז טימ ,טרעמ

 .טלעק רעד ןיא טמרַאוװ

 לעיֿפ ןענרעלּוצּבָא ךיז טֿכַארּבעג יז טאה תומהּב ערעייז ןיֿפ ןייז טנעהָאנ סָאד

 -עגנייא תֹומֵהְּב נּוא תֹויַח טָאה רוטַאנ יד ,טֿפַארּבעג ןעצטּונ יז טָאה סָאװ ,ןעֿכַאז
 -אה הֹומֵהְּב נּוא תֹויַח : טסייה סָאד ,ןעשנעמ םעד יװ טקניטסניא ןרעסָארג ַא טלייהמ

 ערנעמּוקנָא ערעי ןעריּפשרעד ּוצ להיֿפעג דנילּב רעקרַאטש נּוא רעסָארגַא ןעּב

 להיֿפעג סָאר ,שנעמ רעד יװ רעהירֿפ רעטעװ .ןיא גנּורעדנָא עדעי נּוא הֶּּנַּ

 שנעמ רער טָאה סָאד ;ןעגנּוגעװעּב נּוא ןעיידשעג ענערישרעֿפ טימ סיֹוא יז ןעקירד

 רהַאֿפעג ןּוֿפ ןעּבעל ןייז לָאמניײא טינ םעד ךרוד טָאה נּוא ןעקרעמעּב ּוצ ןעּבײהעגנָא

 טֿפָא ןעסייוו תומהב ענייז יו טקרעמעּב ,טייצ רעד םימ ,רע טָאה ךיוא ,טעטערעג
 רע .טײהקנַארק ַא ןּוֿפ ךיז ןעלייה יז עֿכלעװ טימ עי ןעזָארג עֿבלעז ַא

 נּוא ןעצמינ ּוצ ןעּבײהעגנָא עילימַאֿפ ןייז רַאֿפ גּוא ךיז רַאֿפ רעטָאּפש ןעזָארג יד טָאה
 סָאװ טימ ָאד זיא קנַארק זיא ןעמ זַא גּוא ,ןענייז יז ךילצטינ יװ ןענַאטשרעֿפ טָאה

 ענערישרעֿפ ןעּבײהעגנָא ןיײללַא רעמָאּפש טָאה רע , טײהקנַארק ַא ןוֿפ ןעלייה ּוצ ךיז

 ןיֿפ ךיז טָאה יֹװַא .טינ עֿכלעװ םּוג ןענייז עֿכלעװ ןעדיישרעמנוא ּוצ רעזָארג
 סױרַא טמּוק יז ןוֿפ סָאװ לעמימ-לייה עטסרע עעעי ןעּבײהעגנָא ןעּבעל-נעטריה םעד

 , ןיצידעמ יד

 ןייז ןרעסָארגרעֿפ לָאמנײק טוָאלעג טינ ןעשנעמ םעד טָאה ןעּבעל רגַאי סָאד

 ;לַאֿפּוצ ַא ןוֿפ ןעועוועג גיגנָאהּבַא לָאמ עללַא ויא גנורהָאנרעד ןייז םּורָאװ ,עילימַאֿפ !
 =רער ןע ,לייהטנייא טנָאקעג ךָאנ רע טָאה הָיַח עסױרגַא טדיוטעג נּוא טּפַאהעג רע טָאה

 -עג רּונ רעּבָא רע טָאה ,ןייז טַאז ךיוא ןללָאז ייז רעדניק ענייז גּוא ּבייװ ןייז ןּוֿפ
 ןעסעגעגֿפױא ןײללַא רע טָאה  ,ןייז גּונעג ןײללַא םהיא רַאֿפ םיוק ןָאק סָאװ טּפַאה
 -עג ץילימַאֿפ רעד ןּיֿפ רערערעי טָאה ױזַא נּוא ,ןעבעגעג טינ ןוֿפרעד םענייק גּוא

 גונעג ,ןזעװעג ןיוש זיא ָאד ,ןעבעלנעטריה םייּב ןרָאװעג ןיוש זיא םרעדנַא -- ןּוהּפ
 רַאֿפ ןרעמיצ ּוצ יװַא םֿכױרכעג טינ שנעמ רעד ןיוש טָאה ָאד ,שיײלֿפ גונעג , ךלימ-
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 יד ויא רעסעּב סָאד ,ןעשנעמ רהעמ סָאװ ,הברדא ; ןעטרָאד יװ ,ׁשֶּפִנ םענעגייא ןייז
 -ייּב ךיז טָאה רעּבירַאד ,ןעהיצ ּוצ ןעצמּונ רהעמ ץלַא יז ןוֿפ נּוא ןעטיה ּוצ ןעררעה
 --נָא ךיז טָאה ןוֿפרעד נּוא טרעסָארגרעֿפ עילימַאֿפ ןייז רהעמ ץלַא ךיז טריה םעדעי
 :טינ רעהירֿפ טָאה שנעמ רנַאי רעד סָאװ ןּוֿפ ןעּבעל ךילטֿפַאשללעזעג ןימ ַאזַא ןעּבייהעג
 ןוֿפ ןעּבָאה יז סָאװ ןעצּונ יד ןהעטשרעֿפ ּוצ ןעּבײהעגנָא ןעּבָאה ןרעטלע .טסּואװעג
 --לע .ערעיײז ןוֿפ טנרעלעגּבָא טייקטינעג ךס ַא ךיז ןעּבָאה רעדניק יד , רעדניק ערעייז
 זיא ױזַא נּוא , ןענלָאֿפ ּוצ נּוא ןעטֿכַא ּוצ ןעבײהעגנָא ןרעטלע יד ןעּבָאה נּוא , ןרעט
 ,, ןרָאװעג ררַאה רעּביױא רעד זיא עילימַאֿפ רער ןּוֿפ רעטָאֿפ רעד זַא , ןעמוקעגסױרַא
 מגל 6 עללַא ןעּבָאה םהיא סָאװ נּוא טַאהעג אָרֹומ עללַא ןעּבָאה םהיא רַאֿפ סָאװ
 עשילַאֿברַאירטַאּפ, סָאד ןָא ךיז טּביה ןוֿפרעד ,ןעלהָאֿפעּב רּונ טָאה רע סָאװ וצ

 ,ןעּבעל נּוא טייצ ענעי :טסייה סָאד ,"טייצ עשילַאֿברַאירטַאּפ , יר רערָא ,"ןעּבעל
 םלַא טַאהעג טינ רעלהעֿפעּב נּוא ררַאהרעּבָא רעדנַא ןייק ךָאנ ןעּבָאה ןעשנעמ ןעוו
 -ירטַאּפ, ןעֿפּורעגנָא םהיא טָאה ןעמ סָאװ , עילימַאֿפ ַא ןוֿפ רעטָאֿפ ןעטסעטלע םעד
 הָחְּפְשִּמַה יִבֲא) ,רעטַאֿפמַאטש רעדָא רג ;םעסנעיל מַאֿפ שטייט זיא סָאד סָאװ "ךרַא
 ,(טֶבֵׁשַה = רעדָא

 -על ןעילימַאֿפ שילַאֿברַאירטַאּפ ַאזַא ּוצ ןעמוקעג ןיוש ןענייז ןעשנעמ ןעוו
 דלַאװ יד רערירּב עגילָאמַא ערעייז ןוֿפ ןענאטשעג טייוו טייוו א יז ןענייז ןעּנ
 זַא ,ןועוועג סיורג ױזַא יז ןעשיווצ גנורעדנָארעֿפ יד ןיוש זיא םע . ןעשנעמ רגַאי גּוא
 -ַאה סָאװ ,םיִניֵּמ ערעדנַא רַאג ןענייז ערייּב יד זַא ,ןענייט טנָאקעג ןיוש םָאה ןעמ
 ,ךיז ןעשיווצ טֿפַאשדנאוורעֿפ םוש ןייק ןעּב

 =עג טינ ןעילימַאֿפ ערעייז טימ ןעטריה עטסרע יד ןעּבָאה םייוו ץנאג רעּבָא
 רעטייוו נּוא רעטייוו ץלא רעמָאּפש ןעשנעמ יד טָאה סָאװ ,געװ ם'ניא ןעהעג טנָאק
 . ןעּבעל ןיא גנורעסעּברעֿפ גּוא גנּורליּב ּוצ טרהיֿפעג

 רעֿבּוטסַאּפ יד נּוא ןזעוועג דליוװ םורַא נּוא םּורַא ךָאנ טלעו יד זיא סנעטסרע
 םערַאטס ערעייז נּוא ךיז דנָאה יד ןיא רהעוועג ןעטלַאה טזּומעג גידנָאטש ןעּבָאה
 ןעגעלֿפ ןעשנעמ ערליוו גּוא תויח עדליוו יד סָאװ ,עללָאֿפנַא יד ןּוֿפ ןעטיהרעֿפ ּוצ
 -נייק סערַאטס ערעייז ּבעיל ּוצ יז ןעּבָאה סנעטייווצ , גידנָאטש ןעללַאֿפנָא יז ףיוא
 םוּומעג גירנָאטש ןעּבָאה ייז , םרָא ןייא ףיוא גנַאל ןעטלַאה טנָאקעג טינ ךיז לָאמ
 ןעּוהט םע יװ ,סעדַאטס .ערעייז רַאֿפ רעסַאװ נּוא זָארנ ןוֿפ רעצָאלּפ עיינ ןעֿכוזסױא
 ןעלייהמ עללַא ןיא ּטַעְּמִּכ רעקלָאֿפ נּוא ןעמַאטש לעיֿפ ןעטייצ ערעזנּוא ןיא ךָאנ
 -עג טנָאקעג רעזייה ערעֿביז עטסעֿפ ןייק לָאטנײק ייז ןעּבָאה םער ךרּוד ,דרע
 ּוצ רעוייה יװ ךיז ןענרעל ּוצ סיוא ,ןערהיֿפ ּוצ ןעּבעל ךילזייה ַא יז ןיא ןעֿױרּב
 םע ,בּוׁשָיַא יז ןּוֿפ ןרעװ ללָאז סע זיּב ןרהעמרעֿפ ץלַא רעזייה יד נּוא ןעיוּב
 געװ עיינַא ךיז גנּורעסעּברעֿפ רעֿבילשנעמ נּוא רעֿבילטלעװ רעד ּוצ טזּומענ ךָאנ טָאה

 עי, יי, יי יע רע עי
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 :"יוּב-רעקַא רעד, ,ןערָאװעג זיא סָאד נּוא ,ּוצ רעד ןערהיֿפ ייז לָאז סָאװ , ןענעֿפַא

 .ןעריינש ּוצ נּוא ןעײזרעֿפ ּוצ דרע יד ןעטיײּברַאעּב ןעּבײהנָא םָאד

 בער

 .(הָמְרָאָה תַרּובֲעְ) טייַּבְרַא דֵרֶע

 סרעדנָאזעּב ,רעּפרָאק ןייז ןיא טעיוּבעג ןיא שנעמ רעצנַאג רעד יװ םעד ןוֿפ
 עטסרע יד רָאג ּוליֵּפַא זַא ,םיֹורַא ןעמ טהעז , רענהָאצ ענייז ןּוֿפ נּוא ליֹומ ןייז ןּוֿפ
 ּוליִפֲא זַא נּוא ,ןיילַא שײלֿפ טימ גּוא שיֿפ טימ טרהָאנרעד םינ ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ

 טָאה רע סָאװ ,ײלרעללַא עטֿכירֿפ טימ טוייּפשעג ךיֹוא ךיז טָאה שנעמ-דנַאי רעד
 ןוֿפ טגעלֿפ רע סָאװ רעֿביטײרק נּוא ןעלצרָאװ ןּוֿפ נּוא ןעסירעגּבָארַא רעמיוּב יד ןיֿפ

 יװ ,הָאּובְּת םיִניֵמ ענערישרעֿפ ןעּבָאה ןעטייצ ענעי ןיא .ןעּבָארנסױורַא דרע רעד
 דניו ַא ּואו ,םּוטעמּוא ןעזָארג ערעדנַא יװ ןעסּכָאװעג רליוו ץייוו נּוא ןעטסרענ , ןרָאק
 עֿבלעזַא טימ ,טעײזרעֿפ ררע רעד ןיא נּוא ןעגָארטרעֿפ טאַאז ַא לָאמ ַא רּונ טָאה

 ,םיִנֵפֹוא ענעדעישרעֿפ ףיוא ןרהָאנרער ךיז ןעשנעמ עמכרע יד ןענעלֿפ רענרעק-הָאּובּת
 ,טָאה ּונ ,ןענוֿפעג טינ שיײלֿפ ןייק נּוא טֿבורֿפ ןייק דלַאװ ןיא ןעּבָאה יז תַעְּב

 ןעדַאמָאנ יד ןּוֿפ עילימַאֿפ ַא ץעגרע ,ןעגנּוקרעמעּב עגנַאל ךרוד רעדָא ,ללֿפוצ ַא ךרּוד
 -ָאּפש ןעסּכַאװ ,דרע רעד ןיא ןײרַא ץעגרע ןרָאק ןייא טללַאֿפ סע ןעו זַא ,ןהעזעגנייא

 ןיוש ןענייז רענרעק עֿבלעזַא יװ ױזַא נּוא ,סיֹורַא ערעדנַא ןהעצ טרָא םעד ףיֹוא רעט

 יד ןעּבָאה ,סעדַאטפ ערעייז רַאֿפ נּוא ךיז רַאֿפ זייפש עטּונַא רַאֿפ ןועוועג טנַאקעּב

 ןעטָאשעג רערנַאנַאֿפ ןעּבָאה נּוא עּבָארּפ ַא טֿכַאמעג ,עילימַאֿפ רענעי ןוֿפ ,ןעשנעמ '

 ױזַא לָאמנעצ ןעסּכַאװסיֹורַא יקַאמ טעװ ּוצ : ןעהעז ּוצ דרע רעד ןיא רענרעק לעיּב ַא
 ןעּבָאה ייז סָאװ טימ רעדָא ןעגייווצ טימ טמױצעגמּורַא םרָא םעד ןעּבָאה ייז ,לעיֿפ
 טֿכַאמעג םנעֿבײצ ךיז ןעּבָאה יז ., ןעמערטסיוא טינ .ןעללָאז תֹומֲהְּב ערעייז ,טנָאקעג
 קירּוצ ןענייז ייז זַא ,םּורַא טייצ ַא ןיא זַא גּוא ,ןעניֿפעג ּוצ רעדיוװ טרָא םעד ּואוו
 ןיוש יז ןעּבָאה ,עגיטייצ ןעגנַאז טימ ללָאֿפ טרָא םעד ףיוא ןענוֿפעג גּוא ןעמוקעג
 .=ּוצנֶא הָאּובְּת רהעמ ץלַא נוא ןעַײזרעֿפ ּוצ רהעמ ץלַא לָאמַא ךָאנ יװ ןענַאטשרעֿפ
 א , ןעּביולק-

 רּונ ,טריסַאּפ ךילקריו טָאה סע איוו ןלהָאצרעד ּוצ טימרעד טינ ןעניימ רימ
 סָאד זַא ,רָאֿפ זנּוא ןעלעטש רימ ןעוו נּוא ,ןעֿפערט טנָאקעג טָאה סע יו ןלעטשּוצרָאֿפ

 םּומעג ךיג ײז ןעּבָאה ,רעֿנּוטסַאּפ יד ןוֿפ עגינייא ןּוהטעג ןעטסרע םּוצ ןעּבָאה
 ּוצ טרָא ןּוֿפ ןעדרעה ערעייז טימ ןעּבײרטמּוא ךיז ןלעװ יײז ןֵַמָז לָּכ זַא ,ןהעזנייא

 לעיֿפ ױזַא נּוא ןעײזרעֿפ ּוצ דלעֿפ לעקיטש טֿבער ַא ןעהטָארעג טינ יז םעװ ,םרָא
 רעצנַאג רעייז רַאֿפ נּוא ךיז רַאֿפ ןייז ּונעג ייז ללָאז סָאװ , ןעמהענּוצּבָארַא ןרָאק
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 ,יקַאמ רלעֿפ ןעּבענ טרָא ןייא ףיוא ןעצמעועּב טינ ךיז ןלעװ יז זיּב ,טֿפַאשללעזעג
 - ײַאמ ךיז ןעּנָאק םע סָאװ ,עללָאֿפנָא עללַא ןוֿפ ןעטיהרעֿפ הימ רעייז ןענָאק יז ּואוו
 דעּב טרַא רעיינ רעד ןּוֿפ ןעצטּונ יד ןהעזעגנייא רעהירֿפ ןעּבָאה סָאװ יד .ןעֿ
 לעסיּב ַא טימ ןעּבילּבעג ןענייז ,עגירּביא יר ןּוֿפ טליײהטעגּבָא ךיז ןעּבָאה ,גנּוגיטֿפעש

 ןערהיֿפ ןעּבײהעגנָא ןעּבָאה נּוא ,רלעֿפ טעיײרעֿפ רעייז ןעּבענ תֹומַהְּב ערעייז ןוֿפ

 ,ןהעועגנייא ןעּבָאה יז ,ןרָאװעג ּבעיל יייז זיא רלעֿפ סָאד גּוא דרע יד .ןעּבעל ײנַא

 -ייה ךיז ןעּבָאה יז ,יז טעּברַאעּב םָאװ םעד רַאֿפ גיּביגײרֿפ גּוא טּונ זיא ררע יד זַא
 ץלַא רעטייוו סָאװ נּוא ,תֹוִמַהְּב ערעייז רַאֿפ רעֿבָאדּבָא נּוא ןעלהַאטש ,טיוּבעג רעז

 הימ רעייז ּבעילּוצ ץלַא נּוא ,ןעּבעל רעייז טֿכַאמעג רערעֿביז גּוא טרעסעּברעֿפ רהעמ

 ,רלעֿפ ןֿפױא טייּברַא נּוא
 -נָא ןיא יז טָאה סע .ןעגנַאנעגּוצ ךיג ֹזַא נּוא גנירג יֹוזַא טינ סע זיא יאַרוַא

 -ניא עגיהטָאנ יד ןהָא דלעֿפַא ןעטיײּברַאעּב ּוצ טסָאקעג טײּברַא ערעווש גונעג ּביײה

 ּוצ ךָאנ זיא םעד ץּוח .טַאהעג םינ ךָאנ ןעּבָאה יז סָאװ ,ּוצרעד ןעטנעמורטס

 -נעמ ַא ןעטיהרעֿפ ןעללָאז סָאװ , ןועוועג רעטֿכיר ןייק נּוא ץטעזעג ןייק , טייצ רענעי

 םָאה ,חּכ רעד :ןזעװעג םלַאמַאד זיא רּונ טֿכער ןייא ,סנעגייא נּוא הימ םנעש
 זיא סע ויּב ןזעוועג םנייז גנַאל ױזַא סָאד זיא חּכ ןייז טימ ןעּברָאװרעד סיּפע שנעמ ַא

 ןעמ ןנָאק .ןעמּונעגּבָא רלַאװעג טימ םע טָאה סָאװ ,חּכ רערעסָארג ַא ןעמּוקעג טינ
 , ןועוועג ןעּבעל רעייז נּוא הימ רעייז זיא רעֿביז טינ יו נּוא רעווש יו ןלעטשרָאֿפ ךיז

 ןעֿכוז ּוצ לעמימ ןעגנּואווצעג ייז טָאה דנַאטשּוצ רעגירעיורט רעד יקַאט רעּבָא

 -ימ עזיר ןעננָאק ייז ּואוו ןעזיוועג געוו ןעד יז טָאה נּוא ,ןרעסעּברעֿפ ּוצ עגַאל רעייז
 . ןעניֿפעג לעט

 יז סָאװ סָאד ןעמהענּבָא יז ןוֿפ טנָאקעג ןעמ טָאה חֹּכ ןרעס ָאר גַא טימ רּונ

 ללָאז סאוו ,טֿבזעג חֹּכ ַאזַא ייז ןעּבָאה רעּבירַאד , ןעּברָאװרע חֹּכ םענעגייא טימ ןעּבָאה
 ןענוֿפעג יז ןעּבָאה חֹּכ ַאזַא ,יז ףיױא תוחּכ עדנעללַאֿפנָא יר ןעגעג ןהעטשעּב

 יר טרהעמרעֿפ ןעּבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא ּבײהנָא ןיא . ןעּבעל ןעֿבילטֿפַאשלעזעג ןיא
 -עג ןעריוּבעג ייז ייּב ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עיינ ךרור ,עילימַאֿפ רענעגייא רעד ןוֿפ תוחּכ
 -ימַאֿפ עֿבלעזַא ערערנַא ךָאנ טימ ךיז ןעגינײארעֿפ ךרּוד ךיוא---רעמָאּפש נּוא , ןרָאװ
 -עג לעטימ ענעגייא יר גּוא יז יװ ןעמילעג ןערָאש ענעגייא יר ןעּבָאה סָאװ ,ןעיל

 . ןערײמרעֿפ ּוצ ןעדַאש יד יװ טֿבּוז

 -ייו יז טָאה ,תֹוחּכ עדנעללַאֿפנָא ןענעג ערערנַא יד ענייא ןעֿפלעהוצ סָאר

 יר ףיֹוא טייּברַא רעד ייּב ערעדנַא יד ענייא ןעֿפלעהּוצ ןּוֿפ ןעצמּונ יד ןעזיוועּב רעמ
 ןײללַא סער ךרּוד ןיוש יז ןעּבאה ךילריטַאנ ,רעזייה ערעייז ןעיֹוּב םייּב נּוא רערלעֿפ
 ןענייז ןעמיּברַאעּב ּוצ רערלעֿפ ,ערערנַא יד ןוֿפ ענייא ךיז ןרעטיײװרעד טנָאקעג .םינ

 ןעכָאה ,ןענהָאװ ּוצ ןרָאװעג גנע ייז זיא ךַאר ןייא רעטנּוא זַא ןעוו גוא , גונעג ןועווע
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 ןרָאװעג רעטיײּברַא-דרע עילימַאֿפ ןייא ןוֿפ זיא ױזַא .רעזייה עיינ טיֹוּבענ ךיז ייז
 -נעּבענ טַאהעג ןעטייהנעגעלעגנַא עֿביײלג ןעּבָאה סָאװ , ןעשנעמ טימ ףרָאד רעצנַאגַא
 רעטסרע רעד ויא סָאד טָא ,ןעטײּברַא ּוצ םענייא ןיא גּוא ןענהָאװ ּוצ רעדנַאנייא:
 ןוֿפ געװ ץֿפױא טלעטשעג לָאמַא ןעּבָאה ןעשנעמ יד סאו ,ץעװעג טיי
 ,ןעיױּבּוצסיֹוא ןעהטָארעג יז טָאה םעד ךרּוד רּונ סָאװ נּוא ,ןעּבעל ןעֿבילטֿפַאשלעזעג:
 ,"רוּטלּוק, ןעמָאנ םער טימ ןהיא טֿפור ןעמ סָאװ ,ןָיָנָּב ןעסיורג םעד ,טייצ רעד טימ

 עֿבילרעּפרָאק עֿבילשנעמ עללַא רּונ טינ םּורַא טמהענ "רּוטליק,, טרָאװ סָאד
 ,טציא טָאה יז סָאװ ,ןעּבעגעג טלַאטשעג יר טלעװ רעד ןעּבָאה עֿכלעװ ,תֹוחּכ

 נּוא ןעגנּודניֿפרע ,ןעקנַארעג עֿבילשנעמ עללַא ,תֹוחּכ עגיטסייג עללַא ךיֹוא רעּבָא
 -עּב םּוצ ןעצטּונּוצסױא תֹוחֹּכ עֿכילריטַאנ יד ןעֿפלָאהעגוצ ןעּבָאה סָאװ + ,תֹומָכָח
 רער רעּביא טייוו זיּב ,ןעּבײהרעד ּוצ ךיז ןעשנעמ רלַאװ ןעדליװ ַא ןּוֿפ נּוא ,ןרעס-
 גּוא טציא זיא סע יו ןהעטשרעֿפ ּוצ ,ןזעוועג זיא סָאװ סעללַא ןעשרָאֿפרער ּוצ , דרע
 .ןייז ךָאנ ףרַאד סע יו ןעזייוװּוצנָא ןענעוו ערערעֿביז נּוא עיינ ךָאני

 ןעּבאה , רּוטלּוק : טסייה סָאװ ןֶיְנִּב ןעגיטרַאסיורג םעד ּוצ ןיימש ןעטסרע םעד
 ןּיא טנעמַאדנּוֿפ םעד זײװֿכעלסיּב נּוא ,טנעלעג רעטייּברַא-דרע עדנעלע עטסרע ענעי
 םימ עטֿכישעג-טלעװ עֿבילשנעמ יר ןעיֹוּב ּוצ רעמָאּפש םהיא ףיֹוא ,טגידנעעג ןעצנַאג
 , םיִרָדֲח נּוא ןלעגילֿפ , ןעשַאטע ערהיא עללַא

 יר רעמָאּפש ךיוא ןענייז רעטייּברַא-רדרע עטסרע יד ןּוֿפ רעטָאֿפ-םַאטש יד
 עצמעזעג עטסרע יר ןעּבאה יז יקַאט נּוא , ןראוועג רעקלָאֿפ עצנַאנ ןּוֿפ רעטָאֿפ-םַאמש
 ןרערנַא םער רענייא יװ ,ךילרעדירּב ןעּבעל ךיז ןעשיווצ ןעללָאז ןעשנעמ יװ ןעּבעגעג
 ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ טֿכַאמ רהעמ נּוא חֹּכ רהעמ טָאה רע שמָאה , ןעּביױרעּב טינ ללָאז

 =עללַא רַאֿפ בּויָח ַא ןענייז סָאװ ,עטֿכער ענעמּונעגנָא נוא עצטעועג עֿכלעוַא ןהָא

 -לעזעג עֿבילשנעמ ןייק לאמנייק טלאוו ,ןעגיצנייא םעדעי ּוצ ןרָאהעג סָאװ גּוא ןעמי
 טָאה עטֿכערןעשנעמ נּוא עצטעזעג עֿכלעזַא ,הָמָא , ןריטסיוקע טנָאקעג טינ טֿפַאש

 ,.ןעיװעגנָא ןײלַא רּוטַאנ יד טָאה יז ףיוא רּונ ,ןעּבירשרעֿפ טינ סלָאמַאד ךָאנ ןע
 דעג ןעּבָאה רעדניק סָאװ , גנּוטֿכַא יד נּוא הֶאְרִי יד ןזעוועג ּבײהנָא ןיא ןענייז סָאד גּוא
 זיא , טנעקרער טּוג רַאֿפ ןעּבָאה ןרעטלע יד סָאװ ץלַא נּוא , ןרעטלע ערעייז ּוצ טלהיֿפ
 ,רעטייוו ףיוא ןרָאװעג גָהְנַמ ַא גוא ץטעועג ַא

 .(ֶחֶּפִכ) לעדְנאַה רעד

 =סיוא זײװֿכעלסיּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ-רגַאי עטסרע יד ןנעוו ןעטייצ ענעי ןיא



 .עטכישענ.טלעוו יד 13

 רּונ ןעּבָאה סָאװ ,ןעילימַאֿפנעטריה , ןעשנעמ ןעססַאלק ערערנוזעּב ײװצ .טערליּבעג

 בּוא ,טַאהעג טינ ןענהָאװ ּוצ טרָא ןענידנָאטש ןייק נּוא טרעטיֿפעג ןעררעה ערעײז

 ךיא רעדלעֿפ עטייּברַאעּב ערעײז ןעּבענ ןיוש ןעּבָאה סָאװ , ןעילימַאֿפ רעטייּברַא:דרע

 ניהטָאנ זיא ךוטסַאּפ םעד זַא ,ןעֿכַאמ טנָאקעג ךיז טָאה ,טנהָאװעג רעּפרָאד גּוא רעזיה

 זַא נּוא ,עילימַאֿפ ןייז רַאֿפ נּוא ךיז רַאֿפ ןעטסרעג רערָא ןערָאק לעסיב ַא ןזעװעג

 רערָא םקָא ןייא ,ררעֿפ ַא לָאמַא רעטײּברַא:דרע םעד ןייז גיהטָאנ טֿפָא טנָאקעג טָאה

 ,קערּוצ רעדָא רֶגָּב ןעמערַאװ ַא ףיֹוא לעֿכלעֿפ ןעֿפָאש ַא

 יװ דלַאװעג נּוא חֹּכ טימ ןרעדנַא ם'יּב רענײא סע ןעמענקעװַא נּוא ןהעג

 ןעזעװעג קרַאטש גּונעג ןיֹוש ןענייז ןעססַאלק ערייּב . ןועװעג רעװש ןיֹוש זיא ,לָאמַא

 סָאװ ןעֿכַאז יר ןעשיוטסיוא ןעבײהעגנָא יז ןעּבָאה טָא . ןעטיהרעֿפ ּוצ םנעגייא רעײז

 ךיז טָאה טרַא ַאזַא ףיוא , גיהטָאנ יז זיא סָאװ ןעֿכַאז יד ףיֹוא עגירעּביא טָאה רעדעי

 ךַאז ןייא ןעשיוטסיוא ןיא ןענַאטשעּב ּבײהנָא ןיא זיא סָאװ ,לעדנַאה רעד ןעּבײהעגנָא
 סָאװ ,םעד ךרּוד טלעקיװשנע רהעמ ץלַא רעטָאּפש ךיז טָאה נּוא רערעדנַא רעד ףיֹוא

 ענייא ןיוש ןעּבָאה סָאװ ,ןערַאמָאנ נּוא רעטיײּברַא;ררע ןערָאװעג רהעמ ץלַא ןענייז םע

 .ןעמוקסיוא טנָאקעג טינ טַעְמִּכ ערערנַא יד ןהֶא

 =ֿכעלסיּב טלײהטעגּבָא ךיז ןעּבָאה ,רעסָארג ןערָאװעג זיא לערנַאהשיוט רעד זַא

 ןערהיֿפיצמּוא ןעּבײהעגנָא ןעּבָאה נּוא ,ןעססַאלק ערייּב ןוֿפ ןעשנעמ ענלעצנייא זייװ
 גּוא ָאר טשיוטעג םע ןעּבָאה נּוא רעדניר גּוא ףָאש ,תֹואּובְּת עגירּביא נּוא ערַאּבגנַאג יר

 ,הָרֹוהְס םיִניֵמ ןיא ןענַאטשעּב רעטייװ זיא טסנידרעֿפ סָאד ,טסנידרעֿפ טימ ןעטרָאד

 םיִרֲחֹס עטסרע יד ךרּוד ,רעזייה ערעייז ןיא יז ייּב טלעמַאועג ךיו טָאה עֿכלעװ

 ןעגעװ יר טנעֿבײצעגנָא ,ןרָאװעג ןעטינשעג ךרּוד ןעטסרע םּוצ ןעגעװ ךיֹוא ןענייז

 יד טימ ענייא ןעּבָאה ּוצ ןעּבײהעגנָא רהעקרעֿפ ַא טָאה טלעװ יד נּוא ,םיִנָמיִס טימ

 =עייהט יד ןעּבָאה ןעשנעמ ויּב ןעגנַאגעג ץלַא לערנַאהשיוט רעד זיא יֹוזַא .ערעדנַא

 תֹועַּבְּמַמ נּוא גנוריצ ןיא סע ןעּכָאה נּוא רעּבליז נּוא רלָאג יװ ןענוֿפעג ןעלַאטעמ ער
 :רע רעד ךרוד .םּומעמּוא טַאהעג הטרעװ ןעסיװעג ַא ןעּבָאה סָאװ ,טײּברַאעגסיוא

 םיִרֲחֹוס יד נּוא ,טלעקיװטנע רהעמ ךָאנ רֶחֶסִמ רעד ךיז טָאה תֹועַּבְמַמ ןּוֿפ גנודניפ

 ,ךיורּב רע סָאװ ,םיִניֵמ יד ןלעטשּוצ ּוצ ןעדעי רעלטימרעֿפ יד ןזעװעג רּונ טינ ןעניײז

 ןהעועג ןעזייר ערעייז ןיא ןעּבָאה יז סָאװ ,ןרעטײרּברעֿפ ּוצ סעיינ עללַא ךיוא רעּבָא

 :לָׁשָמֶל ןעּבָאה ייז ,טֿכַארּבעג ןעצטּונ עסיֹורג רעטייּברַא:ררע יד םעד טיט ןעּבָאה יז נּוא

 םּוצ טנעמּורטסניא יינ ןייא ןהעזרעד רעטייּברַא-דרע ןוֿפ עינָאלָאק רעטייוו ןייא ןיא
 סָאװ ,םעיינ עֿבילצּונ עֿבלעזַא ךָאנ רערָא ,ןעלהָאמ ּוצ להימ ַא , ןעשערד םּוצ ,ןרעקַא

 רעײז ןרעגנירגרעֿפ ּוצ נּוא ןרעסעּברעֿפ ּוצ ןעשנעמ יר ץעגרע טנרעלעג טָאה הטיונ יד

 ?רעֿפ רַאֿפ ךָאנרעד סעיינ עּבלעזיד רעלרנָאה ערנעזירמּוא יד ןעּבָאה , הימ ערעוש

 עג טינ םעייג ַאזַא ןוֿפ ךָאנ טָאה ןעמ ּואוו ,רעטרָא ענעי ןיא טרהיֿפעגנײא טסניד

 יי טי עא
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 :ָאה טלעקיווטנע רהעמ ץלַא ךיז טָאה סָאװ ,רֶחֶסִמ םעד טימ ןעמַאזּוצ נּוא טסּואוו:
 םימ נּוא ,טרעסעּברעֿפ נּוא טלעקיווטנע גייצעג נּוא םיִלָּכ עֿבילשנעמ ךיֹוא ךיז ןעּב
 .ןעּבעל םּוצ לעטימ עללַא גּוא ןעּבעל ךילשנעמ סָאד ךיֹוא ייז

 .ןעּביײהעגנָא ןְפֹוא .ַאזַא ףיוא ךיז ןעּבָאה הָכאָלְמ יֵלֲעַּב נּוא רעקרעװדנַאה ךיֹוא
 ןיא גָאיעג ןוֿפ רּונ ןעּבָאה ןעשנעמ ןעװ ,ןעטייצ עטסרע יר ןיא רָאג ךָאנ

 ּוצ רהעוועג נּוא םיִלָּכ ענערישרעֿפ יװ ןענַאטשרעֿפ ןיוש יז ןעּבָאה ,טּבעלעג רלַאװ
 סָאװ , ןעשנעמ ענעי טסּבלעז ןיֹוש ןעּבָאה טנהָאמרעד ןעּביײא ןעּבָאה רימ יװ ,ןעֿכַאמי
 ענרענייטש יד, :יז טֿפּור ןעמ סָאװ , םייצ רעטסרע רעד ןיא רָאג טּבעלעג ןעּכָאה
 נּוא םיִלַּכ יד .רענייטש ןוֿפ רהעוועג נּוא םיִלֵּכ ךיז ןעֿכַאמ ןוֿפ טכּואוװעג ןיֹוש טייצ
 ןיא ןעּבַארגעּב ןעשנעמ ערעיײז טימ ןענייז יז רעטָאּפש סָאװ זַא ,ןעזייוו רהעוועגי
 יד ךרּוד ,ןעֿפילשעג נּוא טייּברַאעג ייז ןענייז רענײֿפ נּוא רעסעּב סָאד ,ררע רעד
 רעייז ךָאנ טול ןרעסעּברעֿפ נּוא ןרהעמרעֿפ םיִלּכ יד טזּומעג ךיז ןעּבָאה טיײּברַא:דרע
 םָאר ןעֿכֹרּבעג ןעּבײהעגנָא טָאה ןעמ גייצעג גּוא םיִלַּכ רהעמ סָאװ .ךיורּבעג
 עיינ ַא רָאנ ןרָאװעג זײװֿכעלסיּב זיא יֹוזַא , ןעֿבַאמ טוּומעג יז ןעּבָאה דנָאה רהעמ
 ןעֿבַאמ םיִלֵּכ ןיא ןענַאטשעּב זיא גנּוגיטֿפעשעּב עצנַאג רעייז סָאװ , ןעשנעמ עססַאלק-
 , הָכאָלְמ יֵלְעַּב ענערישרעֿפ ןרָאװעג ןענייז יֹוזַא נּוא

 גּוא טערליּבעגסיֹוא רהעמ ץלַא ןעשנעמ עססַאלק יר ךיז טָאה רֶחֶסֵמ םעד ךרּוד
 ,גייצעג ַא רערָא יִלַּכ ַא טֿכַאמ רענייא ,ךיילג טינ זיא ילַּכ ַא ּוצ יִלַּכַא ,טרעניײֿפרעֿפ
 .גּוא גייצעג רערָא יִלַּכ עּבלעזיד טֿבַאמ רערערנַא רעד ,ךיֹורּבעג םּוצ םּוג רּונ זיא סָאװ

 םיִלָּכ ערענָאש עֿכלעזַא רַאֿפ ,רענָאש נּוא רעסעּב לעיֿפ סיֹורַא םהיא ייּב טמּוק יז
 .ןייז טלָאװעג טָאה סָאװ רעדעי נּוא ,טלהָאצעּב רערעייהט סיוועג רעלדנַאה רעד טָאה
 =רעֿפ וצ טייּברַא ןייז ןעּבעגעג הימ ךיז טָאה ןעלהָאצעּב רערעייהמ ךיז ללָאז טייּביױַא
 -עג טסיל עסיוועג ַא טַאלג שנעמ רעד טָאה םעד ץּוח ,ןרעניײֿפרעֿפ ּוצ נּוא ןרעסעּב

 סיוא רענָאש ןעּבײהעגנָא ץלַא גנּוריצ יד ןעּבָאה הָכאָלְמ יֵלֲעַּב יד נּוא גנוריצ ּוצ טַאה

 סָאװ ,טייּברַא;טסנּוק יד סיֹורַא ,טייצ רעד טימ ,ןוֿפרעד זיא סע ויּב ,ןעטיײּברַא ּוצ

 ,קַאמשעג ןייז נּוא טסייג םנעשנעמ םעד ןרעניײֿפרעֿפ ןעֿפלָאהעג ןיֹוׁש טַאה
 ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעּבעל ןעֿבילשנעמ ןיא עֿפוטש רעד ייּב ןיֹוש רימ ןעטלַאה

 יֵלֲעַּב ,םיִרֲחֹוס ,רעטיײּברַא:דרע ,ןעילימַאֿפ ןעטריה יד : טסייה סָאד , ןערַאמָאנ ןועוועג

 רערעטייוו רעד ןוֿפ ןעֿכַאמ ּוצ דליּב ַא ךיז טֿכײל זנּוא זיא ,רעלטסניק :נּוא הָכאָלָפ
 :לֵאֿפ ךָאנרעד ןענייז סע יװ נּוא ןרַאװעג טיֹוּבעג טרַאטש ןענייז סע יװ ,גנולקיווטנע

 , ןענַאטשטנע תֹוניִדְמ נּוא רעק

 ' טהעטשעּב יז סָאװ , רעטייּברַא:דרע ןייא ןּוֿפ עילימַאפ ַא רָאֿפ ונּוא רימ ןלעטש

 .יוא רעיז נּוא רערהיֿפנַא רעייז זיא רעטָאֿפ רעד ; ןהיז עֿכילמע טימ רעטָאֿפ ַא ןּופ
 יז ,רעדניק עֿבילטע ּוצ רעדיוו טייצ רעד טימ ןעריֹוּבעג ןרעוו ןהיז ענייז ייּב , ררַאהרעּב

= 
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 צמייצ רעד טימ ,ףרָאד רעצנַאג ַא טרעוו סע ויּב ךיז רַאֿפ לעזיה ַא רעֿכילטיא ןעױנ
 םער ןּוֿפ רעטייו ןיוש רעדלעֿפ עיינ ןעֿבז ןעילימַאֿפ ענעמוקעגּוצ עיינ יר ןעוומ

 .גוא ,ףרָאד ַא ךָאנ טיֹוּבעגסױא טרעוו ףרָאד ןעטסרע ןוֿפ גנַאנ ליימ ַא ןיא נּוא ,ףרָאד
 ,ןעשנעמ ךיז ןרהעמ סע :רעטײװ ץלַא םַאטש רעטסרע רעד ךיז טגײװצרעֿפ יֹוזַא
 .עילימַאֿפ רעטסרע ןייא ןוֿפ טרעוו תֹורוד עֿכילטע ןיא ויּב ,רעֿפרָאד ךיז ןערהעמ סע
 =ייווצ ךַס ַא טימ םיֹוּב רעגיטֿכָאמ רעטלַא ןיא יװ ,סעילימַאֿפ טימ םַאטש רעצנַאג ַא
 עטֿכירֿפ נּוא רעטָאלּב ןעגָארט סָאװ , ןעגייווצ סיֹורַא רעריוו טזָאל גייווצ רעדעי נוא ןעג

 . רערלָאװ עצנַאג ןרעוו םיֹוּב ןעטֿפַאהגייוצ ןייא םעד ןוֿפ זיּב ןעטײרּפשרעֿפ ּוצ טָאַאז עיינ
 .תורּוחְס ערעייז ףיוא ןעלמַאז םיִרֲחֹוס יד ּואוו ,טרָאטש ךיז ןעיֹוּב רָחְפֶמ םעד ךרּוד

 ךיז ןעדליּב סע ,ןעֿכיֹורּב יז סָאװ ןעטייצ עללַא ּוצ ןעמּוקעּב רעֿפױק יד ּואװ נוא
 ?היֿפ נּוא רערהעל ,רהעוֿפיױא נּוא רעטֿכיר ,ןעשנעמ ןעססַאלק עיינ טרָאמש יד יג
 ןּוֿפ ןעצישעּב ּוצ טרָאטש יד בִיּוחְמ ןענייז סָאװ עֿבלעזַא ךיֹוא ,טרָאטש ןוֿפ רער

 םָאװ ,הָניִרְמ רעצנַאג ַא טימ קלָאֿפ ץנַאג ַא ֹוזַא טרעװ סע זיּב , ןעללַאֿפנָא ערמערֿפ

 ןיײללַא טָאה קלָאֿפ סָאד ןעֿבלעװ ,גינָאק ַא ןיֹוש טשררעה רעטָאֿפמַאטש ןייא טדָאטשנַא
 םָאװ ,רערא ,ןעזיװעּב רנַאל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,תֹורּובְג ענייז רַאֿפ ןעּבילקעגסױא
 , ןעמּוקעג הָבּולְמ רער ּוצ לעטימ ענעגייא ךרוד זיא

 ןהּז ַא םענייז ּוצ רעּביא טהעג הכּולמ יד גּוא טּברַאטש גיִנָאק רעטסרע רעד |

 זמלַאה הכולמ יד סָאװ : טסײה סָאד "יטסַאניד,ַא :טסײה סָאד נּוא ,רעטײװ ױזַא גּוא |
 .תורֹוד ערעטָאּפש יד ,רעדניק ּוצ ןרעטלע ןוֿפ רעּביא טהעג גוא עילימַאֿפ ןייא ייּב ךיז
 ,םיִׂשֲעַמ ערעייז ךיֹוא ןעסעגרעֿפ טינ נּוא יטסַאניד רעד ןוֿפ טֿכער סָאר ןעססיװ ןעללָאז

 ןוֿפ לעיֿפ ךיז ןעּבָאה ןּוהטעג דנַאל רעייז רַאֿפ נּוא קלָאֿפ רעייז רַאֿפ ןעּבָאה ייז סָאװ
 ;יא טלעװ יד זַא נּוא ,עֿביֹוה ןעדימַאריּפ ,ןעטנעמּונָאמ ןעיֹוּב טוָאלעג םיִכָלְמ עֿכלעזַא

 ןעּבָאה ,ןעּביײרש טנָאקעג ןיֹוש ןעּבָאה ןעשנעמ ןנעװ ,ןעמוקעג עֿפוטש ַאזַא ּוצ ןיוש

 עללַא יר נּוא טֿפַאשררעה רעייז ןוֿפ םייצ יד ןעּבײרשרעֿפ טוָאלעג יז ןוֿפ לעיֿפ

 . ןּוהטעג ןעּבָאה ייז סָאװ םיׂשעמ

 +םרע םעד רַאֿפ ןעּבָאה רעֿכיּב רערָא תֹולָנְמ ענעּבירשעג גּוא ןעטנעמּונָאמ יד

 . עטֿבישעג:טלעװ רער רַאֿפ טנידעג לַאירטַאמ ןעמ

 ?טַאּפ רער ןוֿפ ןעּבײהנָא טללָאזעג עטֿבישעג:טלעװ יר ןעמ טָאה ךילטנעגייא
 ם:וװ עטסרע יד ןענייז קלָאֿפ םערעי ןוֿפ ןעֿברַאירטַאּפ יד םּורָאװ ,טייג רעשילַאֿברַאיר

 דַארג ןעסיװעג ַא ןיא קלָאֿפ רערעי טָאה יז ןּוֿפ סָאװ נּוא קלָאֿפ סָאר טמַאטש יז ןוא

 עגנַאל ףיֹוא גּוא טנָׁשְריעג רעטקַארַאח נּוא רּוטַאנ ןייז יװ תֹולֲעַמ גּוא תֹורָמ עניי

 רער ןוֿפ ןעללָאז .ייז ןעֿברַאירטַאּפ ענעי ןעניררעֿפ ךיוא ,ןעטלַאהֲעּב רעמַאּפש ןעמאש
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 -הָאצרעד ,טינ סע ןעּוהט רעּבָא רעּביירש עטֿבישעג יד ,ןרעװ ןסעגרעֿפ םינ א
 דַאֿברַאירטַאּפ ענעי ןּוֿפ טינ רָאג טֿפָא נּוא גינעוו ץנַאג ןערער גּוא רעקלָאֿפ לעיֿפ ןעל
 תּורֵע ןייק , ָאטשינ תֹועיִדְי ערעֿכיז ןייק ןענייז ןעטייצ ענעי ןוֿפ לייװ ,ןעטייצ עשיל
 דָאה ּואוו נּוא ןנעװ ,טרָא םעד ףיוא טינ נּוא םייצ רעד ףיוא טינ ,זייוועּב ןייק נוא
 תֹׂשֲעַמ יד ףיוא ,טריטסיזקע ךילקריוו נּוא טּבעלעג ךילקריוו ןעֿכרַאירטַאּפ ענעי ןעּב
 -טלעוו יד ןנָאק טלהָאצרעד ןעֿכרַאירטַאּפ ענייז ןעגעוו קלָאֿפ םעדעי ןּוֿפ טרעוו סָאװ
 טלליֿפעגנָא הּוׁשֲעַמ עֿבלעזַא ןענייז ןעטסניימ םַא לייוו ,ןעזָאלרעֿפ טינ ךיז עטֿבישעג
 ןענייז יז זַא , ןעמ טנעקרעד ,ייז ןּוֿפ לעיֿפ נּוא , רעדנּואו עֿכילריטַאנ רעּביא טייכ
 ,ןעקעוצ עסיוועג ּבעיל ּוצ ןערָאװעג טֿכַאמע גרעּביא תֹורֹוד ערעטַאּפש ןוֿפ רעֿביג
 ןייא ןעטייצ עשילַאֿכרַאירטַאּפ עטסרע יד ןּוֿפ ןרָאװעג ןעּבעג רעּביא גיטֿביר רעדייא
 .ןעמוקעג .ּוצ עטֿבישעג-טלעװ רעד ּוצ ןענייז יז זיּב ,ןרעדנַא םּוצ רֹוד

 -נולהָאצרע עֿבלעזַא ּוצ ּוצ טֿפָא ןענעװטסעדנוֿפ ךיז :: עטֿכישעג-טלעװ יד
 -ָאנ םעד טימ רעּביא ךיוא לָאמ ַא ייז טלהָאצרעד יז ,ןעטייצ עטלַא ענעי ןּוֿפ ןעג
 -נעגעל עֿבלעזַא ןיא םיוא ךיז ןעקירד טֿפָא רהעז לייוו , יױערנעגעל; גּוא "ןעגַאז, : ןעמ
 ,טלעוו רעד ןיא ןעגנּונֿפָאה נּוא עשניוו ענייז ךיוא ּוא קלָאֿפ ַא ןּוֿפ רעטקַארַאח ַא ןעד

 -ּבָא טינ גנַאל ןעדנעגעל עֿבלעזַא ףיוא רעּבָא ךיז ןנָאק עטֿבישעג-טלעוו יד
 טָאה יז עֿכלעװ ףיוא ןעטקַאֿפ ענעהעשעג טימ ןּוהט ּוצ רּונ טָאה יז לייוו ,ןלעטש
 -נעמ ןוֿפ ןעטנעמוקָאד ענעּבירשעג נּוא ןעטנעמּונָאמ ,ןעֿכײצ נּוא תּודָע עטּביױלנעּב
 -ַאד ;ןעּבירשעּב ןײללַא ןעֿבַאז עללַא יד נּוא ןעהעזעג ןעטקַאֿפ יר ןעּבָאה סָאװ ,ןעש
 סָאװ ,רעדנָאל נּוא רעקלָאֿפ עֿבלעזַא ןוֿפ רּונ עטֿבישעג-טלעװ יד ןָא ךיז טּבײה רעּביר

 סָאװ תוׂשֲעַמ עללַא יד גּוא ,ןעזָאלעג טלעוו רעד ןעֿכײצ גּוא תּורֵע עֿבלעזַא ןעּבָאה
 ןעֿפורעגנָא ןרעוו ןעֿבײצ ןהֶא נּוא תּודַע ןהֶא טלהָאצרעד ןעטייצ עטסרעהירֿפ ןוֿפ ןרעוו
 -נעמ יד רעדייא ךָאנ ,ןעטייצ ענעי ןוֿפ : טסייה סָאד (:4019/0:16) "עשירָאטסיהרָאֿפ,
 -ַאהט נּוא ןעּבעל רעייז טלעו רעד ןענָאק ּוצ ןעמּוקעג עֿפּוטש רעד ּוצ ןענייז ןעש
 ,ןלהָאצרעד ּוצ ןעטנעמּונָאמ ןיא שטָאח רעדָא ןעטֿפירש ןיא ןעמ

 ענעגנַאגרעֿפ גנַאל ענעי עללַא יר רעּבירַאד ןעסייה "ןעטייצ עשירָאטסיהרָאֿפ,
 רעטָאּפש ךיוא נּוא ,ןעּבירשעּב ןעצרוק ןיא רעהירֿפ ָאד ןעּבָאה רימ עֿבלעװ ,ןעמייצ
 גנוריגער רעד רעטנוא טּבעלעג תֹוניֵדְמ ןיא רעקלָאֿפ יװ ןיוש ןעּבָאה ןעשנעמ ןעוו
 -סיה רעד ןעּבָאה עֿכלעװ רעּבָא ,רעשרעה ענעּבילקעגסױא ןוֿפ רערָא ,ֶלֶמ ַא ןוֿפ
 נּוא , ןעלייצרעד ּוצ יז ןוֿפ תורֹוד ערעטָאּפש יד סָאװ ןעזָאלעגרעּביא טשינ ראג עירָאט
 ,"רעקלָאֿפ עשירָאטסיהרָאֿפ, : רעקלָאֿפ ענעי ךיוא ןעסייה רעּבירַאד

 ןיא ןעּבָאה סָאװ , רעקלָאֿפ ענעי עללַא ןעסייה רעּבָא "רעקלָאֿפ עשירָאטסיה;,

 יד ףיוא ןעקנַאדעג נּוא םיִׂשֲעַמ ערעייז ךרּור נּוא םלעיּפשעג עללָארַא טלעו רעד
 , ןרעסעב ּוצ נּוא ןרערנָא ּוצ ךיז טקריוװעג ְךֶרֶע ןעסיוועג ַא ןיא ןעשנעמ עגירּביא

 - ראד
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 יי עי עפנט... טעטש בִי" ִ 2 2גכג?,|),34*,,,,,,,, יי...

 רער ןעסינערהעקרעּביא נּוא תֹומָחְלִמ ץּוח ןעּבָאה סָאװ , רעקלָאֿפ עֿבלעז ַא טסּבלע
 ןענייז ייז םָאװ ,םעד ּביל ּוצ ןעּבירשעּב ןרעוו ,ןעזָאלעג טשינ רָאג עטֿבישעג-טלעוו
 גּוא טייּבראעיינ ּוצ ןעֿכַאװרע ךיז ללָאז טייהשנעמ ענעֿפָאלשרעֿפ איר ןזעוועג הֶּבַס איד

 ,טלעװ רער ןיא ןעגנורעסעּברעֿפ עיינ ּוצ
 רער ןּוֿפ ןעגנּורעסעּברעֿפ גּוא ןעגנּורערנָא עללַא טּביירשעּב עטֿבישעג-טלעוו יח

 קירּוצ םיֹורַא טפור יז ,ּוצרעד טרהיֿפעג ןעּבָאה סָאװ , תֹוּבִס עללַא ךיֹוא נּוא טלעוו

 ןעלייט רערנעזיומ ןיא זנּוא טימ ךרּוד םרעדנַאװ יז , ןערהָאי ענעגנַאגרעֿפ רעדנעזיוט

 ןעהילּב תֹוניִדְמ יו ,ןעהעגרעֿפ גּוא ןרעוו רעקלָאֿפ יװ זנּוא טוייוו יז ,תֹוניִדְמ עטייוו
 -עז ּוצ ,לעגיּפש ַא ןיא יװ רָאֿפ טײהנעגנַאגרעֿפ יר זנוא טלעטש יז ,ןעללַאֿפוצ נּוא
 -עז רימ ,תֹונֹורְסח ערעייז נּוא תֹולֲעַמ ערעייז ,ןעשנעמ ענעזעוועג עללַא יד ןעה
 נּוא תֹודֵמ עטּוג ןעהעז ריט ,ךיילג ּוצ טייקניילק נּוא טייקסיורג עֿבילשנעמ ןעה
 ןעגעג סנייא טײקֿבילגָאמ יר ןעּבָאה רימ גּוא ,רעדנּזעּב קלָאֿפ םערעי ןּוֿכ ,עטֿכעלש
 םער ךרוד נּוא ןעֿכײלגרעֿפ וצ ןרעדנַא םעד טימ קלָאֿפ ןייא ,ןלעטש ּוצ ןרעדנַא םעד
 ,גינעוו רּונ ערערנַא סָאד נּוא ,טּבעלעג גנַאל סנייא טָאה סָאװ רַאֿפ ןהעטשרעֿפ ּוצ
 רַאֿפ נּוא ןרָאװעג רעסָארג נּוא רעסָארג ץלַא תֹוכּולָמ נּוא תֹוניִדְמ ןענייז סָאװ רַאֿפ
 תֹוניִרְמ טרעהעגֿפױא ןעּבָאה יז ויּב ןרָאװעג רענעלק נּוא רענעלק ערערנַא ןענייז םָאװ
 -עי ןיא ןעקנַארעג עֿבילשנעמ עללַא ןּוֿפ עטֿבישעג יר זנּוא טלהָאצרעד ךיֹוא ,ןייז ּוצ
 טָאה עי רעד לָאמ לעיֿפיװ ,טֿפַאשנעסיװ גּוא ,דנַאמשרעֿפ סנעשנעמ ןוֿפ , טייצ רער

 טָאה ל ָבֵׂש םנעשנעמ םער סָאװ ּוצ ,הָמֲא םעד גידנעֿבּוז טלהעֿפעג נוא טרריאעג

 רַאֿפ רָאלק ץלַא סָאר ןעהעז רימ זַא נּוא ,טנייה זיּב ןָא ּבײהנָא ןּוֿפ ןעּבירטעג םהיא
 -על עֿבילשנעמ עגיטציא סָאר גּוא טלעוו עגיטציא יד ךיֹוא זנּוא ןרעוו ןעגיוא ערעזנוא
 -ָאק רימ סָאװ ּוצ נּוא , ןענייז רימ ּואװ ,ןענייז רימ רעװ ןעסייוו רימ ,  רערָאלק ןעּב
 יי .לָאמ ַא ןעמוק ךָאנ ןענ

 , ןעשנעמ ןעטּבעלענּבָא ןעטלַא ןייא ןופ יּורְו ַא םינ זיא עטֿבישעג-טלעוו יד
 טיירג רע תַעַּב רעלהעֿפ נּוא םיִׂשַעַמ עטּבעלעגרעּביא ענייז עללַא טלהָאצרער סָאװ
 סָאװ ,רֵחֹוּס ןעגיטָאהט ןעגּולק ַא ןוֿפ סנַאלַאּב ןייא רעּבָא ,ןעּברַאמש םּוצ ּוצ ןיֹוׁש ךיז
 ןייז ןיא ןעגנודנעוו נּוא ןעלַאטיּפַאק , תֹורֹוחְס ענייז עללַא טנעֿבערעּב גּוא ףיוא טמהענ
 ןיא םהיא סָאװ נּוא ןערָאלרעֿפ טָאה רע סָאװ , טלַאה רע ּואװ ןעסיװ ּוצ ,טֿפעשעג
 -עוו עיינ ףיוא גּוא , ןרעסעּברעֿפ גּוא ןרעסָארגרעֿפ ּוצ טֿפעשעג סָאר םּוא , ןעמוקעגּוצ
 -ליו טינ זיא רע סםָאװ ,ןהעגעּב טינ רעלהעֿפ ענעי רהעמ לָאז רע ןערהיֿפ םע ןעג
 -לעצנייא רערעי לייוו םּוא ,ןעגנַאנעּב ןיוש לָאמנייא טינ גידנעסיוו םינ גּוא גידנעל
 ךיוא ןײללַא ךיז רַאֿפ רע זיא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןּופ לייהט ַא זיא שנעמ רענ
 רע טמיקעּב טלעװ רעצנַאג רער ןּופ עטֿבישעג ירד גירנעועל גּוא ,טלעװ עצנַאג ַא
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 .גּוא טרָא ןייז טרהעטשרעֿפ גּוא ךיוא ,עטֿבישעג רענענייא .ןייז ןּזֿפ קילּב ןערערָאלק ַא
 . עטֿכישעג-טלעװ רער טימ גנַאהנעממַאזּוצ . ןייז

 -עֿפוטש רעד ּוצ זיא טלעוו רעד ןיא ץעגרע ןעשנעמ לייהט ַא רעהירֿפ סָאװ
 -רעטנּוא הָניִרְמ רעד ןיא נּוא ןעמהענרַאֿפ ּוצ הָניִדְמ ַא , ןרעוו ּוצ קלָאֿפ ַא ןעמּוקעג
 קלָאֿפ ַאוַא טמהענרַאֿפ דעהירֿפ סָאד ,ןעּבעל ּוצ ןעגנונדרָא גּוא עצטעזעג עסיוועג
 רעד ףיוא ןייז םינ גנַאל ןיוש קלָאֿפ םנעי גָאמ .עטֿבישעג-טלעװ רעד ןיא ץַאלּפ ןייז
 רעּבָא םיֹוק , רעקלָאֿפ ערערדנַא ןוֿפ ןייז טצעזעּב גנַאל ןיוש דנַאל םנעי גָאמ ,טלעוװ
 :טסייה , ןּוהמעג סָאװ טלעוו רעד רַאֿפ טָאה סָאװ , ןזעוועג קלָאֿפ ַאזַא לָאמ ַא סע זיא
 =עג ,ןעלהעצרער ּוצ םהיא ןוֿפ טָאה עטֿבישעג-טלעװ יד נּוא קלָאֿפ שירָאטסיה ַא סֶע
 . -=עג ַא נּוא ןעּבעל טציא ךָאנ רעקלָאֿפ עצנַאג גּוא ןעמַאטש ערעדנַא ןעגָאמ םעד ןענ
 =רָאֿפ עגילָאמ ַא יד יװ ךיז יז ןערהיֿפ םיֹוק ,ןעמהענרַאּפ טלעוו רעד ןיא ץַאלּפ ןעסיוו
 ,ּוצ טשינ רָאג טלעוו רעד ןּוֿפ גנּורעסעּברעֿפ רעד ּוצ ןעּביִג נּוא רעקלָאֿפ עשירָאטסיה
 .עשירָאמסיהרַאֿפ עגילַאמ ַא ענעי יװ עטבישעג-טלעוו רעד ןּוֿפ ןעסיוא יז ןעּביילּב

 - .רעקלַאֿפ
 =בכישעג-טלעוו רעד ןוֿפ ןעסיוא ןעּביילּב סָאװ ,ןעמַאטש נּוא רעקלָאֿפ עֿבלעזַא

 ןעבעל יז ןּוֿפ לעיֿפ . טלעוו ןעלייהט עללַא ןיא ּםַעָמַּכ ָאד ךיוא טציא ךָאנ ןענייז עט
 ךיז ןעּביירט : ןעּבעל ןערַאמָאנ ַא ןערהיֿפ לעיֿפ גּוא דנַאטשוצ ןעדליוו ַא רָאג ןיא .ךָאנ
 גוא ןעיזַא ןעטייוו ןוֿפ ןעפעטס יד ןיא ןעדרעה ערעייז טימ טרָא ּוצ םרָא ןוֿפ םּוא
 , ןעלייהט טלעוו ערעדנַא

 גנולייהטנייא ןעכארפש נּוא ןעשנעמ

 -רענעי ןּוֿפ ןָא עטֿבישעג-טלעוו יד ךיז טּבייה טנהָאמרעד ןעּביײא ןעּבָאה רימ יו

 ּוצ קלָאֿפ ַא ןעמּוקעג גנּודליּב ןיא הָנגֵרְדַמ רעד ּוצ ןיֹוש ןענייז ןעשנעמ ןנעוו =, טייצ
 -טלעװ יד : טסייה םָאד ,דרע רעד ףיוא הָניִדְמ עסיוועג ַא ןעמהענרַאֿפ ּוצ נּוא ןייז
 , ןעשנעמ ןעטרַא ערעדנוזעּב ןיא ןענוֿפעג טלייהט ּוצ ןעשנעמ יר ןיוש טָאה עטֿכישעג
 נעמ יר ןענייז רעּבָא ױזַא יװ ,טרערעג תֹונֹוׁשְל ערעדנּוזעּב טימ ןיוש ןעּבָאה סָאוװ
 גּוא טלייהטּוצ ױזַא רעמּומ נּוא רעטָאֿפ ןייא ןּוֿפ םױרַא עללַא ןעממַאטש סָאװ , ןעש
 , םעד ףיֹוא עטֿכישעג-טלעװ יד ךיז טזָאלרעֿפ ,ערעדנַא ןּוֿפ ענייא ןרָאװעג טרעדנַארעֿפ
 :טלהָאצרעד לעּביּב יד נּוא ,(ק"הות) לעּביּב רעגילייה רעד ןיא טלהָאצרעד טרעוו סָאװ

 9 ןעטכישעג-טלעוו ידָנ -
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 - 3: כט

 רעד ףיֹוא טיירּפש ּוצ נּוא טריישּוצ ןעשנעמ יד ךיז ןעּבָאה הֶנְלֵּפַה רֹוד םעד ןיא יז
 ױזַא נּוא ןּופָצ ןעטלַאק ןיא לייהמ ַא ,םֹורָד ןעסייה ןיא קעװַא ןענייז לייהט ַא ,דרע
 יר ּואוו ןעטַאמילק נּוא ןעדנעגעג ענערישרעֿפ יד ,טלעוו ןעטייז ערעדנַא עללא ןיא
 -רעֿפ תורוד ּוא ןערהָאי לעיֿפ ןוֿפ ,טייצ ַא ןיא ןעּבאה ,טצעזעּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ
 טימ ןרָאװעג ןערישרעֿפ רָאנ טינ ןענייז ייז זיב ,  יז ףיוא-- טקריוװעג ןעדעיש
 םיוה נּוא ױּברעּפרָאק רעיײז טימ ְךיֹוא רעּבא ,ןעּבעל טרַא נּוא ןעֿכַארּפש ערעייז
 טַעֶמַּכ זיא סָאװ ,ןעשנעמ עגיטרַאנערישרעֿפ עֿבלעזַא טציא ָאר ןענייז םע .ּברַאֿפ
 . רעטָאֿפמַאטש ןייא ןּוֿפ ,טרָא ןייא ןוֿפ עללַא םיֹורַא ןעמַאטש ייז זַא ,ןעּבױלג ּוצ רעווש

 יר םיֹול רּונ ,ערערהעמ טציא ָאד ןענייז ןשנעמ עגיטרַא-נערישרעֿפ עֿבלעזַא
 -רַאװש יד (4 : ןעססַאר-טּפױה יירד ןיא יז ןעמ טלייהט ןעגנּורעדנָא עשירעטקַארַאח
 נּוא עצרַאװש טֿכע רעייז טימ סיֹוא ךיז ןענעֿבײצ עֿכלעװ , עססַאר-רעגענ רערָא ,עצ
 ,ןעּפּפיל עקיר רהעז נּוא רָאָאה עגיללָאװ , ּברַאֿפ טוה עניֹורּב לעקנּוט

 ןיא נּוא =ןעטימ ןיא ןעּבעל סָאװ ,ןעטרַא רעגענ עללַא ןרָאהעג עססַאר רעד ּוצ
 : , ַאקירּפַא-םֹורָד

 טימ םיוא ךיז טנעֿבײצ :ע ססַָאר-ע שילָאגנָא מ רערָא -ע בלע ג יר (פ
 יד נּוא ,רהיא ּוצ ןרָאהעג סָאװ ןעשנעמ יד ןופ ּברַאֿפ טיֹוה רעּבלעג-טַאמ רעד
 ,רעינָאּפַאי ,רעועניח ןרָאהעג עפֿפַאר רעד ּוצ ,גנונעֿפֿפָא ןעגיוא (עֿבילמירק) עגָארש
 ךָאנ ּוא (ןרעגנוא) ןעראָיָדַאט ןעקרעט ,ןעזיגריק ,ןעקולאק , ןרַאטַאט ,רעמאיַפ
 פיט גּוא ּברַאֿפ עטסרע רעייז ,סנעגירּביא ,ןיֹוש ןעּבָאה עֿבלעװ ,ערעדנַא לעיפ
 גן א ירא .ןעטיבעג

 =נעמ עניטיוהסייװ עללַא ןרָאהעג רהיא ּוצ ,עססַאר עשיוַאקווַאק יד 6
 עשיוַאקוַאק יד , ןעלייהט טלעוו עללַא ןיא ְךיֹוא טציא נּוא ןעיזַא ,ַאּפָארײא ןוֿפ ןעש
 ןֵּב םֵׁש יַנְּב "ןעמימעס, ןיא : ןעילימַאֿפ טּפיֹוה ייווצ ןיא רעדיוװ ךיז טלייהמ עססַאר
 ןיא נּוא ,ןעיױַא ןיא רעקלָאֿפ ערערנַא ךָאנ נּוא רעעֶדלַאֿב , רעּבַארַא ,ןערּוי יװ (ַחֹנ
 : רערָא "רעיַרַא, : ןעמָאנ יד טימ ךיֹוא ךיז ןעֿפּור עֿכלעװ (ַחֹנ ןֶּב תַפָי יַנְּב "ןעטעֿפַאי;
 נּוא ַאּפָארײא ןוֿפ רעקלָאֿפ עללַא טעמב ןרָאהעג עילימַאֿפ רעד ּוצ ,"ןענַאמרעג .ָארניא,
 . ןעיזַא 2 רעיסרעּפ ךיוא

 (מנ ןֶּב םָח יֵנְּ ףעטימַאח, ןעֿפּורעגנָא ְךיֹוא טרעװ עססַאר עצרַאװש יד
 יד זַא , ןעזיװעגֿפױא טינ ךָאנ עטֿבישעג רעד ןיא זיא ךָאד ,(םיִׁשּוּכ) "ןעטישוק, רעדָא
 -ימַאח נוא ןעטימעס ,ןעטעֿפַא יװ ,ןעיליטַאֿפ ןיא נּוא ןעססַאר ןיא גנולייהטנייא
 ןעמַאמש רערעֿבז , ןעשנעמ יד ןוֿפ םּוחָיַה רֶהֵס םעד גיטֿביר יקַאט טנעֿבײצעּב ,ןעט

 רער טימ ןרָאװעג טרעדנָארעֿפ ןענייז , עילימַאֿפ רעטסרע ןייא ןוֿפ ןעשנעמ עללַא
 יד טימ ענייא םיֹוא ךיז יז ןעשימ טייק ,תֹוּבַס עֿכילריטַאנ ענערישרעֿפ ןוֿפ טייצ
 ,טלייהטּוצ ןעססַאר ערערנוזעּב ןיא יז ןעּבָאה סָאװ , םינמיס יד ייז ןרילרעֿפ ,ערעדנַא
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 -עג גּוא ּברַאֿפ טוה רעייז ךָאנ ךילגָאמנּוא ןיוש זיא תֹורֹוד עֿבילמע ןוֿפ ףױלרעֿפ ןיא
 יר ןענייז יװזַא .טרָאהעג לָאמ ַא ןעּבָאה ייז עססַאר רעֿכלעװ ּוצ ןענעקרעד ּוצ ,טֿכיז
 -נָאמ רעד וצ סלַא -רעשיזַאקװַאק רעד ּוצ רעֿכילנהָא לעיֿפ טציא (ןרעגנּוא) ןרַאידַאמ
 . ןעמַאטש ייז רעֿכלעװ ןּוֿפ עססַאר-רעשילָאג

 -רעֿפ םער טימ ךיילג םהטג טלעװ רעד ןיא ןעשנעמ ןּוֿפ ךיז ןרהעמרעֿפ סָאד -
 .(ןָאיצַאזיליוויצ) גנּודליּב רעד ןּוֿפ ךיז .ןרהעמ

 רעד ּוצ ,טציא יז טָאה ןעשנעמ רהעמ סָאד זיא עססַאר ַא רעטעדליּבעג סָאװ
 עססַאר עשילָאגנָאמ יר ; ןעשנעמ ןָאיללימ 800 ויּב טציא ןרָאהעג עססַאר רעשיזַאקװַאק
 -ליּבעג ןעטסגינעװ םַא טציא זיא סָאװ ,עססַאר עצרַאװש יד ;ןָאיללימ 90 זיּב טָאה
 ןעהעג עטערליּבעג יד זַא , ןעמ טהעז ןוֿפרער . ןעשנעמ ןָאיללימ 950 רונ טָאה םעד
 -ּוצ ןענָאק עֿכלעװ ,עטערליּבעג טינ יד ןוֿפ רעטרָא יד ןעמהענרעֿפ נּוא רעטייוו ץלַא

 . ןהעטשעּב טינ ייז ןעגעג טייהנעסיוונּוא רעייז ּבעיל

 . (יַרָא) גְנּונְכעֶר טייֵצ
 ךָאנ ןעּבָאה לעיֿפ גנּוא גנונֿכער טייצ ענעגייא ןייז טַאהעג טָאה קלָאֿפ םערעי

 רעייז ןיא טייהנעּבעגעּב רערעי ןוֿפ ןערהָאי יר ,תֹונוּבְׁשֶח ערערנּוזעּב ךיוא טציא
 ןעּבָאה לָאמ ַא ,(412) "אֵרָא, : טסייה גנומיטשעּב טייצ ַאזַא .ןעמיטשעּב ּוצ עטֿבישע
 -ררעה ערעיײז םָאװ ןערהָאי יד ךָאנ טנעֿכערעג גנומיטשעּב טייצ רעייז רע
 ןלהָאצ ןעדּי רימ ןעגעלֿפ יװַא ,ןעמּונעגרעּביא גנושררעה יד ןעּבָאה רעש
 גנימיטשעּב יר ריז טאה טציא ,לֵאָרְׂשִי יֵכְלַמ רעדָא הָדּוהְי יֵכְלַמ יד ןּוֿפ ןרהָאי יד ךָאנ
 , ןענָאיגילער יד ּבעיל ּוצ טרעדנָאעג רעקלָאֿפ עטערליּבעג יר ייּב

 רעד ןיֿפ ןוּבְשֶח םער ךָאנ טול .ה ,ד ,םָלֹוע תַאיִרְּב ןוֿפ טציא ןעלהָאצ ןערּוי
 םָאר זנוא ייּב םיוא טמּוק ןֹוּבְׁשֶח םעד ךָאנ .ןעֿפַאשעּב זיא ןֹוׁשאִֵרָה םֶדָא ןנעוו ,הֶרָוּכ
 , איסרח ,ה : ױזַא סע רימ ןענעֿבײצעּב תֹויַתֹוא טימ סָאװ 5661 רהָאי ענישרָאװנעגעג
 םעד ןוֿפ טלהָאצ טלעװ עֿפילטסירק יד ,רערנעזױט יד טנעֿכײצעּב 'ה תוא סָאד
 =ער רעונּוא ךָאנ טול ןהעשעג זיא סָאד סָאװ ,ןריוּבעג זיא ַחיֵשָמ רעייז סָאװ רהָאי
 ,1900 יז ייּב זיא רהָאי עגיטרַאװנעגעג סָאד גּוא ;(א"סשת .ג) 3161 רהֶאי ןיא גנונ

 טרּוּבעג רעד רַא 8 טריסַאּפ טָאה סָאװ טייהנעּבענעּב ַא ןענֿכײצעּב ייז ןעלליוו
 :לָשֶמל . טרּוּבעג ןייז רַאֿפ ןועוועג סע זיא רהָאי לעיֿפיװ יז ןענֿבער ,ַחיִׁשָמ רעייז ןּוּכ
 םע רערהע 393 רהָאי ןיא ןעּברָאמשעג זיא (ןדקומ רדנסּכלַא) רעסיורג רעד רדנּפּכלַא
 : טנעֿכײצעב 'פ תוא סָאד ,8ֿ 393 : טנעֿבײצעּב טרעוו , גנונֿכערטייצ רעייז ךיז טּבייה
 : , רעהירֿפ . ,רָאֿכ
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 ןעֿפָאלטנע ויא רָמְחַּמ איִבָנ רעיז ןעוו רהָאי םעד ןּוֿפ ןעלהָאצ רענַאדמחמ יד
 ,ד) 4389 רהָאי ןיא ןהעשעג זיא סָאד סָאװ ,ַאנידּומ ןייק ַאקקעמ טרָאטש רעד ןוֿפ
 ,גנונֿכער רעֿבילטּסירק ךָאנ 699 רעדָא , גנונֿכער רעזנּוא ךָאנ (ב"פש

 רָאֿפ רעהירֿפ רהָאי 3761 טימ ןָא ךיז טּביה אֵרָא רעזנּוא זַא ,רימ ןעסייו +
 ךָאנ טול ,אֵרָא רעשינַארמחמ רעד רַאֿפ רעהירֿפ 4393 טימ נּוא רעֿכילטסירק רעד
 ןרהָאי יר , רערעזנּוא טימ ןעֿבײלגרעֿפ ּוצ גידנָאמש גנּונֿכער רעייז טֿכײל יא לֵלָּכ םעד
 םרוּבעג ןייז רַאֿפ ןוֿפ ןערהָאי יד נּוא ,8761 ּוצ ּוצ רימ ןענעל טרּוּבעג םּוטסירק ךָאנ
 . רימ זַא ,1900 רהֶאי סָאד רימ ןעּבָאה טציא :לָׁשָמְל ,3761 ןוֿפ ּבָארַא רימ ןעמהענ
 : =יורג רעד רדנסּכלַא ,איסרה .ה רערָא 5661 ןעמַאזוצ זיא 3761 ּוצ ּוצ ַאממּוס יד ןלעטש
 : ןעמהענּכָארַא ַאממּוס עּבלעזיר רימ ןעֿכױרּב ,8ֿ 333 רהֶאי ןיא ןעּברָאטשעג זיא רעס
 ,(ח"לת ,ג רעדָא) 2438 טּביילּב 2761 ןוֿפ

  ךרעוו טנעֿבײצעּב טינ עטֿבישעג רעד ןיא טעוו סע ןנעוו , רימ ןעּבעג לֵלְּכ םעד
 . ןענעֿבײצעּב ערייּב גירנָאמש רימ א ךילגָאמ ּואוו רּונ , ןעגנונֿכערמײצ יילרערייּב

 ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ גנולייהטנייא
 יד ןיא ןייא יז ןעמ טלייהט ןעלהָאצרעד ּוצ רֶרֵסַא טימ עטֿבישעג-טלעװ יד

 זמייצ ערערנוועּב ףניֿפ ןיא רערָא ,עט טֿכשעג .-רעיינ רער ןיא גּוא -עלעטטימ -עטלַא
 = 5 } "- -+ * ?ןעמטוש

 -עגנָא ןעּבָאה ןעשנעמ טניז ןוֿפ ךיז טּביה םיור םייצ רעטסרע ועד
 יייצ יד ויּב ,ןעּבעל ּוצ רעדנָאל נּוא ןערנעגעג ערעדנּוזעּב ןיא רעקלָאֿפ םלַא ןעּבייה
 םעד ןיא גנוניישרע עטסָארג יד ,ןעטסרע םעד ׁשֶרֹוּכ גינָאק ןעשיסרעפ םעד ןּוֿפ ןעמ
 ןייז םימ נּוא טערנירגעג קלָאֿפ עשירּוי סָאד טָאה סָאװ ,ּוניֵּבַר הָׂשֹמ זיא םיור םייצ
 םעד ןיא , טַאהעג גנוקריוו עטסָארג יד טייצ ערעטעּפש רעד ףיוא הָרוּת נּוא הָנּומא
 ןוֿפ ץלַא ךיז טָאה ַאּפָאריײא נּוא גנּודליּב ערעֿבָאה יד טַאהעג ןעיזַא טָאה םיור םייצ
 50 ןיּב ךיז טגירנע גוא ןערהָאי רעדנעזיוט ןוֿפ טייצ ַא טמהענרעֿפ , טנרעלעג ןעיזַא
 : ,(אילר .ג) .פ

 -לעוו ,ןעסיורג םעד רדנסּכלַא זיּב ךיז טהיצ םיור םייצ רע טייווצ רער !
 יד תֹומְחְלִמ ענייז ךרור ,ַאּפָאריײא ּוצ ךיז טנעֿבער סָאװ ,דנַאלנעֿבירג ןוֿפ טָאה רעֿב
 ןוֿפ תיִחָרְוִמ תיִמורְו קא היא נוא ןעיזַא ןיא םייו טרעטײרּברעֿפ גנּודליּב עשיֿבירג
 "שה (= : א = ,(אימת ,ג) ,8ֿ 320 זיב ַאּפָארײא

 רעשימיור רעד ןוֿפ טייצ עצנַאג יד טמהענרעֿפםיור טייצ רעטירד רעד -
 יר ויב ,ןעױַא ןיא ןעגָארטעגנירַא טכייג ןעשיצָאּפָאריײא ןיוש טָאה סָאװ , גנושררעה
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 עטסָארג יר רעמָאּפש ןָאיגילער רעיײנ ןייז ךרּוד טָאה רעֿכלעװ ,םּוטסירק ןּוֿפ טרּוּבעג
 עא .ַאּפָאריײא ףיֹוא טַאהעג גנּוקריוװ

 -רעצ םעד ןוֿפ טייצ עצנַאנ יד טמהענרעֿפ םיור טייצ רעטרעיֿפ רעד +
 .=ער עשיאָאּפָארײא עיינ ןוֿפ ּבַײהנָא םער נּוא טֿפַאשררעה עשימיור רעד ןוֿפ ןעללַאֿפ
 -ער עיינַא ןערנירג סָאר ךיוא ,םּוהטנעטסירק םעד ןּוֿפ ךיז ןעטײרּברעֿפ סָאד , ןעגנּוריג
 . . (א"סקה .ר) טרּוּבעג םּוטסירק ךָאנ רהָאי 800 זיּב ,ןעיזַא ןיא דָמֲחַמ ךרּוד ןָאיגיל

 ןיא תֹומָחְלִמ ענערישרעֿפ יד רָאֿפ טלעטש םיור טייצ רעטֿפניֿפ רעד
 רעשילָאטַאק רעד ןוֿפ טֿפַאשררעהרעּבָא יד נּוא , רעשררעה עניילק ןעשיווצ ַאּפָאריײא
 ןרָאװעג ןעסעגרעֿפ לעיֿפ זיא רּוטַארעטיל גּוא גנּודליּב רעטסרע רעד ןוֿפ ןנעוו ,עֿבריק

 גּוא ײרעקּורדֿבוּב ןוֿפ גנּודניֿפרע רעד ךרּוד ןרָאװעג טּבעלעגֿפױא קירּוצ זיא נּוא
 .(א"םר .ה) 1500 זיּב ,ַאקירעמַא ןוֿפ גנוקעדטנע רעד ךרּוד סרעדנּוזעּב ; רעװלוּפסיש
 ןָאיטַאמרָאֿפער רעד ןוֿפ ןָא ךיז טּביה , םייצ עיינ יד טהעג ןעמיור טייצ עללַא יד ךָאנ
 -עּב ןיא רעריוו ךיז טלייהט נו:+ , רעמּול ןַאהָאי ךרּוד ןעּבױלג ןעֿבילטסירק םעד ןַיֿפ
 -ומש ערעטייוו ּוצ ץלַא ןעשנעמ ןענייז יז ןּוֿפ רעדעי ןיא סָאװ , ןעגנולײהטּבַא ערעדנוז
 ,רנּוציא ןעהעטש ייז סָאװ עֿפּוטש רעד ויּב ןעמוקעג רּוטלּוק גּוא גנודליּב ןיא ןעֿפ
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 ,אניהח

 .,(דנַאל סָאד)

 -ןייא ןּיֿפ םַי ןעמיורג םעד ךרּוד טלעוו רעגירּביא רעצנַאג רעד ןּוֿפ ןעסירענּכָא
 ךוֿפ ןעטסיוו נּוא ןעפעטש , גרעּב עֿפײה ןּופ טלעטשרעֿפ גּוא טמױצעגמורַא ,םיװ
 :עטיירּב ,עסיורג סָאד ןעיזַא ןּוֿפ טייז-חרומ ןעטייוו ןיא טגעיל ,ןעטייז ערעדנַא עללַא
 .ַאניח רנַאל

 .גּוזעגּבָא נוא טלעטשרעֿפ ױזַא זיא דנַאל סָאד סָאװ , םעד ּבעיל ּוצ יקַאט נּוא

 -רעּב יו םהיא ןיא טּבעל סָאװ ,קלָאֿפ סָאד זיא ,רערנָאל ערערנַא עללַא ןּוֿפ טרער
 ., ןעטרניוומרּוטש עֿכילטֿבישעג גּוא ןסינערהעקרעּביא עללַא ןיֿפ ןעּבילּבעג ןעטלַאה
 ..ּוצ רערנָאל לעיֿפ ױזַא עטֿבישעג רעגנַאל רעֿבילשנעמ רער ןיא ןיוש ןעּבָאה סָאװ
 ררע רעד ףיוא טיירּפשּוצ נּוא םעייז ּוצ רעקלָאֿפ לעיֿפ ױזַא גּוא םרעטש

 -=רעֿפ ּוצ קלָאּפ שיועניח סָאד טָאה ןײללַא ןעצינערג ערנעצישעּב ענייז טינ רּונ
 , ןעטלַאהרעד טנָאקעג טציא ויּב ןעטייצ עטלַארּוא ןּוֿפ ךיז טָאה סע סָאװ , ןעקנַאב

 ןעטלַאהסוא טנָאקעג ןעטייצ עללַא ןיא טָאה סָאװ ,טסּבלעז רנַאל ןייז ךיוא רעּבָא
 ןעגנּואווצעג ןעװ ןעטלעז לָאז סע ,עסינֿפרירעּב ענייז עללַא טימ קלָאֿפ םיורג ַאזַא
 -יימ סנעּבעל גּוא טיורּב ןעֿבּז ךיז ןעהעג נּוא ןעוָאלרעֿפ ּוצ םייה ענעגייא יד ןייז
 ערערנַא ןעוועג ןעגנּואווצעג ּוצרעד טֿפָא ױזַא ןענייז סע יוװ , רעדנָאל ערעדנַא ןיא לעמ
 , ןערָאלרעֿפ םייה ַא קירּוצ נעוו יד טייצ רעד טימ ןעּכָאה גּוא רעקלַאֿב

 ײװַא זיא רנַאל ןייז ,לָאמנײק טֿבױרּבעג טינ סע טָאה קלָאֿפ שיזעניח סָאד
 ייֹוזײ ,םהיא ןיא ןעדנעגעג גּוא ןעטַאמילק יר ןענייז ןערישרעֿפ יֹױזַא ,םיורג נּוא טיירּב
 ..ֿבּורֿפ גּוא עריירטעג ןעטרַא עֿכילגָאמ עללַא טימ רּוטַאנ רעד ןּוֿפ ןעקנָאשעּב ךייר

 ענימ נּוא ןעלַאטעמ ײלרעללַא טימ ררע ןייז זיא ךײר נּוא לָאֿפ ױזַא ּוצרעד ,ן

 .גוא ,רנַאל םענעגיײא ןיא טלהעֿפעג טשינ רָאג לָאמנײק םהיא טָאה םע זַא ,ןעלַאר
 יזַא טניֿפעג רַע סָאװ ,סָאד דמערֿפ רעד ןיא ןעֿבּז ןעהעג טלָאזעג רע טָאה סָאװ ּוצ
 ,םיײה ןיז ןיא ךיז ייּב גנייג

 .גּוא טרהעמרעֿפ לעיפ ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןעװ ,ןעמייצ ענעי ןיא טסּבלעז
 :טרַא רעללַא ןעללַאטעמ נּוא ןעטקורָארּפ ענייז ןוֿפ ןיש ןעּבָאה דנָאה ןענָאיללימ ןעוו



 ּוצ טסּואוועג טינ הטיונ רעד ןּוֿפ קלָאֿפ שיזעניח סָאד ךָאנ טָאה ,טייּברַאעגסױא ערַאַאוװ
 .רעֿפ ּוצ ערַאַאװ ענייז ןעמעוו גּוא ּואוו , רעקלָאֿפ עדמערֿפ נּוא קרָאמ עיינ ךיז ןעֿבּוז
 עי , ןעֿפױק-

 =נעהטָארעג נּוא ןעטקּודָארּפ ענייז םימ ןערעישרעֿפ יװַא זיא דנַאל ןעגייא ןייז
 *רעּביא סָאד גנירג ןעֿכַאמ עֿכלעװ , סע טָאה ןעלַאנַאק נּוא ןעֿבײט לעיֿפ ױזַא , טייקי

 -יוק ןָאק ןעמ ּואו , רערעדנַא רעד ּוצ ץניװָארּפ ןייא ןוֿפ אָּׂשַמ גּוא ןעשנעמ ןערהיֿפ
 םענעגייא ןיא תּורֹוחְס ערַאּבגנַאג עללַא ןעלרנַאה נּוא ןעשיוט ,ןעֿפױקרעֿפ גּוא ןעֿפ:
 ּוצ ךיז ןענעװ ערעֿבױנּוא ןיא טױונַא זיא ןעמעװ גּוא , רערירּב ענעגייא טימ רנַאל
 יז םינ ןעּבעל ן'טימ טֿפָא נּוא ןעלדנַאה ּוצ טרָאד רעקלָאֿפ עטנַאקעּבנּוא טימ ןעוָאל
 ל ןייז רעֿבי

 רַאֿפ קלָאֿפ שיועניח סָאר ןעּכָאה רנַאל םעד ןוֿפ תֹולֲעַמ עללַא יד יקַאט רעּבָא
 -ייא םימ ,םיִנָהְנִמ גּוא תֹודָמ ערערנָאזעּב טימ ,טֿכַאמעג קלָאֿפ טרעדנוזעגּבָא ןייא

 :ענעג טשינ רָאג רעקלָאֿפ עגירּביא יר טָאה סָאװ ,גנּודליּב נּוא ןעקנַארעג עגיטרַאנעג:
 .םנע ןייז ןיא סע ןיא רעּבירַאד יקַאט גּוא ,ןעמונעג טשינ רָאג ךיוא יז ןוֿפ נּוא ןעּב
 ןערהָאי רעדנעזיוט םימ ןיוש זיא סע יװ ןעגנַאגעג רעטייוו םינ גנּורליּב נּוא גנולקיוו
 : , ןועוועג גנַאל קירוצ

 =רעֿפ ,ענעמוקעגוצ רעטָאּפש נּוא ענעגייא ,ןעצניװָארּפ ערהיא עללַא טימ
 :ָאליק טַאררַאװק ןָאיללימ 13 זיּב טנעֿבערעּב זיא סָאװ , ץַאלּפ ַא טציא ַאניח טמהענ
 .נענעג ןעפלַא נּוא רנַאלָֿאה לעטירד ייווצ ןּוֿפ ןעצנַאג ןיא טהעטשעּב נּוא ,רעטעמ

 ,(= רנַאלרערינ גּוא דנַאל ךַאלֿפ לעטירד ןייא ןּוֿפ נּוא ,, ןעד
 רעֿפלעװ ,גנַא'ק:עשש-גנַאי רעד : ןענייז .ַאניח ןּוֿפ ןעֿכײט - עטסגיטֿכיװ יד

 רהעמ ןיֿפ גנעל ַא ןיא ךיז טהיצ נּוא טייז ביִרֲעַמ ןּוֿפ גרעּב עֿכיֹוה יד ןוֿפ םױרַא טסירֿפ !
 .ַאל ןעמרַא רעללַא טימ ןעֿפיש רעדנעזיוט רעּביא טגָארט גּוא , רעמעמָאליק 8000 יוד!

 רע רערהע רעטעמָאליק טרערנוה ןעּביז טימ .ןירַא םי ןיא טלַאֿפ רע זיּב , גנּור
 ןעֿפיש םי עטסָארנ יד זַא ,ףיט נּוא טיירּב ױזַא ןיוש רע זיא ןײרַא םי ןיא טללַאֿפ-

 ײםָארטש רעּבלעג, רער רערָא ,ָאהגנַאָאה רער . םֵהיֵא ףיוא ןהעג ײרֿפ ןיוש ןענָאק
 יה גנַאל יֹוזַא טינ זיא רע שטָאח נוא- ,גנוטֿביר רעּבלעזרעד ןיא שַעְמִּכ ךיוא טכילֿפ:

 םצײלֿפרעֿפ ,םהיא רַאֿפ רעגימָארטש דנעטיירעּב רעּבָא רע ויא גנַאיק:עשט:גנַאי רעד:
 יר ןירַא ןעללַאֿפ םהיא ןיא נּוא ,ןעטייז ערייּב ןוֿפ ןערנעגעג עמײװ ןעליימ: טֿפָא

 רעֿכַאה ויא רנעגעג ערעי לעיֿפיװ טימ ררע רער ןוֿפ עֿפָאלֿפרעּבָא יר ןעמ טסעמ ללּבּב (*

 רער ןוֿפ רעגירריג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןערנעגעג ,םַי ם'נוֿפ ץֿבָאלֿפרעּבָא יר רַאֿפ רעגיררינ רעדָא

 ;ןעסייה -- ערעֿבָאה לעיֿפ טינ ,"רערנָאלּפיט , רערָא "רערנָאלרערינ, : ןעסייה םִי ם'נוֿפ עֿכָאלֿפרעבָא
 עֿפוה ץנַאג טימ ןערנעגעג ;"רערגָאלֿפָאה, : ןעסייה עגיגרעּב נּוא ערעֿפָאה לעיֿפ ,"רערנָאלֿב ,ל9,-

 ,"ןערנעגעגנעפלַא, : ןעמ טֿפור גרעּב עגנַאל גז
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 , רעטעמָאליק טַארדַאװק ןָאילימ ַא יװ רהעמ טמהענרעֿפ סָאװ ץַאלּפ ַא ןּוֿפ ןרעסַאװ
 ןייֵרַא םִו ןיא טלַאֿפ רע זיּב נּוא , רנַאל טייז םֹורָד ןוֿפ סױרַא טסילֿפ 'םולֿפ רעגיט, רעד
 רעהעז ַאניח טָאה ןעֿכײמ טּפױה יירד יד ץּוח ,ןעֿפיש עטסָארג יד םהיא ףיוא ןעהעג
 ןיא דנַאל עצנַאג סָאר ךרּוד ןעדיינש סָאװ ,ןעללַאנַאק נּוא ןעֿכײט ערענעלק לעיֿפ
 ,ערערנַא יר טימ ענייא ןעֿבײט עללַא ןעגינײארעֿפ גּוא טיירּב רעד ןיא גּואי גנעלרעד

 , ןערהָאֿפּוצֿברּוד ןעֿבײמ עללַא ךילגָאמ זיא ףיש ןייא טימ זַא ,ױזַא |
 עטסלעטימ סָאד) "עק גנושט} רנַאל רעיײז ןעֿפור ןײללַא רעזעניח יד

 םעד טימ ןועוועג טנַאקעּב ַאּפָארײא ןיא דנַאל סָאד זיא ןעמייצ ענילָאמַא ןיא  ,(דנַאל
 ןיא טרעוװ דנַאל סאד יװ יַאטיק, ןעמָאנ רעד טמַאטש ןוֿפרעד נּוא "יַאטַאהק, ןעמָאנ
 עשיאָאּפָאריײא ןעוו ,טסרע ןעֿפור ןעּבײהעגנָא סע ןעמ טָאה "ַאניח, ,ןעֿפּורעגנָא דנַאלסּור
 ןּוֿפ גוא "ןַאניא, גּוא ,"ןישמ, ןעצניוָארּפ יד ןיא ןעלדנַאה ןעּבײהעגנָא ןעּבָאה םיִרֲחּוס

 ,ַאניח, ןעמָאנ ןייא רער םױרַא זיא ןעמָאנ ערייב יד

 .קלאפ ןעשיזעניח ןּופ עטכישעג יד

 ,עססַאר רעשילָאגנָאמ רעד ןּוֿפ רעקלָאֿפ נּוא ןעמַאטש ערעדנַא עללַא יװ
 רערנָאל חְרְִמ עטייו ענעי ןיא טּבעלעג ךיוא קלָאֿפ שיזעניח סָאר ּבײהנָא ןיא טָאהז
 ,ןעשנעמ עססַאר רעד ןיֿפ ןרָאװעג טצעזעּב ןעטסהירֿפ םַא ןענייז ץֿכלעװ ,ןעיזַא ןּוֿפ
 נּוא םיורג גּונעג ןיוש זיא סע ןעוו ,ןעמּוקעג רנַאל גיטציא ןייז ןיא רעהַא זיא נּוא
 ּוצ ָאד טרָא רעייז נּוא רענהָאװנײא עטסרע ענייז ןעּביירמ ּוצ סױרַא ןזעוועג קרַאטש
 טימ קלָאֿפ שילָאגנָאמ רליוו ּבלַאה ַא טרָאד טנהָאװ טציא ךָאנ םּורָאװ , ןעמהענרעֿפ
 ם'נּוֿפ רענהָאװנײא ןעטסרע םעד רַאּפ ךיז טנעֿכער סָאװ ,"עשטגָאַא-ימ, ןעמָאנ םעד
 יד .רּונ , ןערישרעֿפ ןעֿכַאז לעיֿפ ןיא קלָאֿפ ןעשיזעניח םנוֿפ זיא סָאװ גּוא דנַאלי
 ימ,, יר רּונ טנהָאמרעד נּוא גינעוו ץנַאג קלָאֿפ םענעי ןּוֿפ טרער ַאניח ןּוֿפ עמֿכישעצ
 :נאטש ןעּבָאה רעזעניח יד עֿבלעװ טימ רעקלַאֿפ עגימּורַא יד ןּוֿפ םנייא יו "ןעשט:ָאַא
 : , טרהיֿפעג תֹומָחְלִמ גיד

 ררע נּוא לעמיה טניז ןיֿפ ןענעֿכער ּוצ ןָא קלָאֿפ סָאד טּביה עטֿבישעג יר
 . ןערָאירעּפ יירד ןיא ןייא איז טלייהמ :ּוא , טציא זיּב ןרָאװעג ןעֿפַאשעּב ןענייזי

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגַאז נּוא ןעדנעגעל עללַא ןערָאהעג ערָאירעּפ רעטסרע רער ּוצ
 עשיזעניח ןיא ןרָאװעג ןעּבירשרעֿפ רעטָאּפש ןענייז נּוא , טלהָאצרער ןעטייצ עטלַא ןיא
 ױזַא יװ , קלָאֿפ ם'נוֿפ גנוניימ גּוא ףירגעב םעד ןרעלקרע ןעדנע:על עֿבלעזַא , רעֿביּב

 מנהָאװעב ןעשנעמ טימ זיא ררע יר ױזַא יו נּוא ,ןענַאטשטנע ןענייז ררע נּוא לעמיהז

 ,.ןקָאוװעגּ
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 ָןעּבָאה ַאניח ןיא ןעוו ,םייצ רענעי ןּוֿפ ןָא ךיז טּבייה ערָאירעּפ ערערנַא יד
 | =רַאירטַאּפ ּבלַאה ,עשירַאדנענעל ּבלַאה גניֿפ עטסרע יד קלָאֿפ ןרעּביא טריגער ןיוש
 רַאֿפ 9308 ויִּב ,5921 ןוֿפ גנ:נֿכער רעייז םיול ,טּבעלעג ןעּבָאה נּוא ,םיִרָפיֵק עשילַאֿב
 !:םייצ רעשידּוי ךָאנ ו"נקה .א ויּב ם"קת ןוֿפ רערָא ,גנונֿבער טייצ רעשיאָאּפָארײא רעד
 םיִרָסַק ףניֿפ ענעי ןּוֿפ נּוא טייצ רענעי ןוֿפ טרעוו סָאװ ץלַא להָאװּבָא נּוא ,גנּונֿבער
 | ןיא קלָאֿפ ןעצנַאנ םייּב רעּבָא יז ןענייז ,לעקנּור נּוא שירַאדנעגעל ןענייז טלָאהצרעד
 . =ענעּב ערעטָאּפש לעיֿפ ןרעלקרער נּוא ,ןעּבילּבעג טֿבַאעג נּוא גילייה ןעטייצ עללַא
 .ךיֿפ ענינייא גירּביא טינ זיא רעּבירַאר נּוא ,ןעּבעל נּוא עטֿבישעג ןייז ןיא ןעטייהנעּב
 |ײעג עֿבילקריװ יד ןעּבײרשעּב ּוצ ןָא ןעּביה רימ רעדהע ,ןעלהָאצרעד ּוצ ָאד יז
 . קלָאֿפ עג םעד ןּוֿפ עטֿפיש

 םָאװ , יִהַֿפ רַסיֵק רעד ןועװעג זיא םיִרְסיֵה ףניֿפ ענעי ןּוֿפ רעטסרע רער
 /ויּב קית) .ֿפ 3521 ויּב 3341 ןיֿפ ,טלהָאצרעד ערנעגעל יד יװ טול ,טריגער טָאה
 / םינ ,ןעװעג רליװ ּבלַאה ךָאנ קלָאֿפ עשיזעניח סָאר זיא טייצ ןייז ןיא ,(מ'קת
 .זיא יִהרָאֹֿפ .ןעּבעל ןיא גננררָא ןייק ןוֿפ נּוא טיּברַא ןייק ןוֿפ טסּואװעג
 | ךעזיוועג םהיא נּוא גנונהרָא ּוצ טנהָאװעגּוצ קלָאֿפ סָאד טָאה סָאװ ,רעטסרע רעד
 | םערָאֿפ יװ ןערנוֿפרע טָאה ןײללַא רע .רעהַא זיּב יװ ןעּבעל רעסעּב ןָאק ןעמ יװ
 | םִיצ ., ןעצּונעּב ּוצ םערָאֿפ יװ טנרעלעג קלָאֿפ סָאר טָאה נוא ןעֿכַאמ ּוצ
 יז טימ ןעּפינקוצסיוא ןעצטענ םעדָאֿפ ןוֿפ יװ ןעזיועּב םהיא רע טָאה ןעטסרע
 .יילק ךיז רַאֿפ ןעּבעװ נּוא ןעניּפש ּוצ םערָאֿפ יד יוו---ךָאנרער גּוא ,ןעגנַאֿפ ּוצ שיֿפ
 .טָאה ,ןועוועג טגרָאזעּב טימרעד ןיוש זיא קלָאֿפ סָאד זַא .ןעטיירגּוצ ּוצ םעד ןּוֿפ רעד
 , ןענייווש .,ףָאש ,,רערניר , דרעֿפ : עריהט.זיוה ןעטרַא םקעז יד ןעזיװעגנָא םהיא רע
 קלָאֿפ םָא גוא ,,ייז ןיֿפ ןעּבָאה ּוצ ןעצטּונ יװ ןעזיוועּב םהיא נּוא , רענהיה נּוא דניה

 ןעּבעל ןייז םער ְךְרּוד טָאה נּוא עריהט זיוה ןעטרַא עזיד ןרעטיֿפ ּוצ ןעּביײהעגנָא טָאה

 רערעי יו :טנרעלעג עצעועג עטסרע יר יִהְדָאֿפ ןיוש טָאה סלָאמַאד ,טרעסעּרעֿפ

 =נַא םער :טימ ךיוא גּוא ךיז רַאֿפ ןערהיֿפ ךיז נּוא ןעּבעל ללָאז קלָאֿפ ןייז ןוֿפ שנעמ
 -יולג ְךיורְּב ןעמ יװ .,ןעּבעגעג ןָאיגילער יר ךיוא םהיא טָאה רע .רנַאל ןיא ןרעד

 יװ נּוא ץלַא ןּוֿפ רעמּומ יר זיא ררע יד נּוא רעטָאֿפ רעד זיא לעמיה רעד זַא ,ןעּב
 םָאה קלָאֿפ סָאר ,יייז רַאֿפ ןעטֿבריֿפ ךיוא נּוא ןעּבעגּבָא רֹובָּכ יז ךיורּב שנעמ רערעי

 ןייז ןּוֿפ עצעזעג :עללַא יר ךָאנ ךיז ןערהיֿפ ןעּבײהעגנָא טָאה נּוא ןענַאטשרעֿפ סע
 רַאֿפרער , ןללָאֿפעג יִהדָאֿפ ןוֿפ םיִׂשֲעַמ עטוג יר ןענייז דרע נּוא לעמיה ,רֵסיֵה ןעגולק
 ןייז .גּוא םהיא ללָאז סָאװ ,טֿפנּונרעֿפ ןוֿפ ןעֿביײצ סָאד ןעּבעגעג לעמיה רער םהיא טָאה
 .נעמ עללַא יװ ךיוא רעּבָא דלַאװ ןיא תֹויַח עללַא יװ רּונ םינ ןלעטש רעֿכָאה קלָאֿפ

 ,(* ,עֿכַארר ןעגילייה םעד ןעניישרע טזָאלעג םהיא טָאה ררע יד .טלעוו רעד ןיא ןעש

 ..ועלגילֿפ טימ גנַאלש א ןיֿפ טלַאטשעג ןיא טסייג או ןיא סַָאד (*
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 , ןעטייצ עללַא ןיא ןייז רעצישעּב ַא קלָאֿפ נּוא רנַאל ןייז ללָאז םָאװ |
 טָאה רע ּּוא ןרָאװעג דעגיטֿביל ךָאנ לַכֵׂש סיה:ָאֿפ זיא גנזניישרע רעד ןיוֿפ

 םעד טימ ןעֿבַאמ ּוצ טֿפירש ַא יו ןעמּונעגּבָארַא רעטסּומ ַא לעמיה ןיא ןרעטש יד ןּוֿפ
 נּוא ןעּביירש ןענרעל ּוצ קלָאֿפ סָאד יװ נּוא ןעּבײרשרעֿפ ּוצ עצעזעג עֿכילרָפיק ענייז
 סָאװ ,רעטסרע רעד רע זיא ךיוא , ןסעגרעֿפ לָאמניק עצעזעג עזיר ללָאז םע ןעזעל

 =ייהעג רע טָאה גנַאשט רָאטסינימ ןייז ,טֿכַאמעג ןעטנעמורטסניא ר טָאה
 ןּוגָג ןערטי גּוא ןעלייהטּוצנייא ןָאמ ןעשילַאקיומ ןעדעי יװ ןעמיטשעּב ןעֿכײצ יד ןעּפ .

 2 , ןעּבײרשרעֿפ ּוצ
 ,מתהיֿפעג הָבּולְמ יד ךיילגּוצ םהיא טימ טָאה סָאװ  ,ַאּונ:ונ רעטסעווש ענולק ןייז

 ןעֿבײצ סלַא .טרהיֿפעגיײא ױרֿפ נּוא ןַאמ ןעשיווצ ןעּבעל:ןעילימַאֿפ עטסרע סָאד טָאה
 רעמיצנעױרֿפ ַא טקיש ןױשרעּפסנַאמ ַא ןעוו זַא ,טמיטשעּב יז טָאה ןיִׁשּודיִקְו הָּפּוח ןוֿפ
 ,תּורֵע רַאֿפ ּוצ ייז טמהענ רעמיצנעױרֿפ סָאד נּוא תויַח עֿבלעװ ץעגרע ןווֿפ ללעֿפ ייווצ

 .ןעּבעל ץנַאנ רעייז ןרָאהעג רעדנַאנייא ךיז ןעזומ סָאװ ,ּבייוו נּוא ןנַאמ- ערייּב יז ןרעוו
 ערעַײז יװ ןעּבעגעג ןעמַאנ יר יִהָאֿפ טָאה בייוװ נּוא ןנַאמ ןּוֿפ ןעילימַאֿפ עֿבלעזַא
 , תֹורוד עניּבייא ףיוא ןעֿפורנָא ךיז ןללָאז רעדניק

 גוא טרינער רַסיֵה רענּולק רעד ,עדנעגעל רעד ךָאנ טול ,טָאה רהָאי 5
 , גנונןיש לעקינע ןייז ןעּבעגעגרעּביא הָבּולְּמ יד

 ,טיײֿברַא:דרע ןוֿפ טסואװעג טינ קלָאֿפ סָאד ךָאנ טָאה ןעטייצ סייֵה:ָאֿפ ןיא
 ןייז ןעללָאז סָאװ ,עריירטעג ןעטרַא ףניֿפ יד ןענּוֿפעג רעטסרע רעד טָאה גנּונ-ןיש
 -יוועג נּוא טרעקַאעג ררע יד ןייללא טָאה רע ,תוחֹוד עגיּבייא ויּב ןרהָאנרעד קלָאֿפ

 ,רעזעניח יד ןענייז רעֿבּוטסַאּפ ןּוֿפ נוא ,ןעריינש וצ נוא ןעייז וצ יו קלָאֿפ םעד ןעזי
 גָהְּנִמ רער זיא לָאמטסנעד ןּוֿפ , רעטייּברַאדרע ןוֿפ קלָאֿפ ַא ןרָאװעג ,ןעטייצ ענייז ןיא
 ןערעי זּוּמ נּוא דנַאל ןיא רעטײּברַאדרע רעטסרע רעד זיא רסיק רעד זַא ,ַאניח ןיא
 מָאה טרהיֿפעגנײא םע טָאה סָאװ רסיק םענעי ,דלעֿפ ןייז ןרעקַא ןײללַא גנילהירֿפ .
 רעֿבילטָאג רעד :טיידעּב סָאד סָאװ ,גנַאנ-נוש : ןעפּורעג םער ּבעיל וצ יקַאמ ןעמ !

 רעטײּברַאדרע
 רעיזַא ,עדנעגעל יד טלהָאצרעד םהיא ןּוֿפ ., יט:ננַאָאה זיא רֵפיֵ רעטירד רעד

 םעטסיז סגנּורינער איד ךיוא טייּברַא ײלרעללַא ןיא ןעגנּודניֿפרע לעיֿפ רעסיוא טָאה
 עצנַאג סָאד טָאה רע , ןעטייצ עללַא ןיא ןרעוו טריגער ללאז דנַאל סָאד יװ טֿכַאמעג
 םָאװ ,טרָאטש יד טנעֿבײצעגנָא ץניװָארּפ רעדעי , טלַײהטּוצ ןעצניװָארּפ ןיא רנַאל
 :ָארֿפ ערעי סָאװ + ,ןעּבָאגּבָא עללַא יד טמיטשעּב ךיוא טָאה רע . רהיא ּוצ ןרָאהעג
 .ררעה רעטעּפש רַאֿפ נוא ךיז רַאֿפ . רַמיֵ תעד ןעלהָאצ ּוצ טעטֿכילֿפּפרעֿפ זיא ץניוװ
 :םימ- גּוא רעּבענהטַאר ערעייז ןעללָאז סָאװ ,טמיטשעּב ןרָאטסינימ יד רע טָאה רעש
 גוא ןעיוּב' טזָאלעג ןעֿפיש עטסרע יד ךיוא טָאה רע .ןעטייצ עגידנָאטש ןיא ןייז רעֿפלעה
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 :יוש רעסַאװ ןיֿפױא ןענָאק ןללָאז ןעֿפיש יד יװ ןעדנוֿפרע ןעלגעז ר ןײללַא טָאה
 . רערעדנַא רעד ּוצ ץניװָארּפ ןייא ןוֿפ ערַאַאװ נוא ןעשנעמ ןערהיֿפרעּביא נּוא ןעמ

 יר ןעױּבסיוא טזָאלעג ךיז רַאֿפ רע טָאה דנַאל ןייז ןּוֿפ גנונדרָא עסיֹורג יד ץּוח
 ץנַאג ןוֿפ טרָאטש ץנעריוער רעד רַאֿפ טמיטשעּב יז טַאה נוא גנַאיָאל טרָאטש

 ,ַאניה

 םערָאװ םעד טנרעלעג קלָאֿפ סָאר טָאה נּוא ןענוֿפעג םערָאוװ:ריײז םער טָאה סָאװ

 ער רעּבירַאד ,ןעּבעװ ּוצ ףָאטשנעריײז גּוא םעדָאֿפ םּבעװעג ןייז ןּוֿפ גּוא ןעווידָאה

  +עװ רייז רעד ןּוֿפ ןירעצישעּב יד רַאֿפ ַאניח ןּוֿפ ןירעזיַאק יד טציא ךָאנ ךיז טנעֿב

 רַסיֵה רער לייוו נּוא .טיײיּברַאדרע יװ יֹוזַא טעטֿכַאעג דנַאל ןיא זיא סָאװ + ,ייירעּב

  ,יש:גנַאגָאה :רעּבירער רע טסייה רנַאל ןיא רעדיילק עּבלעג יד טרהיֿפעגנײא טָאה
 רעשררעה רעּבלעג רעד :טיידעּב סָאװ |

 טלהָאצרעד ,ןעמייצ ענייז ןיא  ,ָא:ַאי ןעֿפּורעג ןעמ טָאה רֵסיֵק ןעטרעיֿפ םעד

 .טצײלֿפרעֿפ טלעוו עצנַאג יד טָאה סָאװ ,ןזעוועג לּוּבַמ רעסיורג ַא זיא , ערנעגעל א

 טָאה ,ןיש:ןעח גרַאּב ץיּפש ןֿפױא טציא ךָאנ טהעטש סָאװ ,ןיימש רעטלַא ןייא
 ?רָאװ עדנעגלָאֿפ טימ ָא:ַאי ןעּבלעז םער ןוֿפ טסעֿפינַאמ ןעטצירקעגסיוא ןייא ךיז ףיֹוא
 : - :רעט

 | =עטש עֿבלעװ ,רעּבעגהטַאר נּוא רעֿפלעה : טגָאז רעשררעה רעגידריוורהע רעד, -

 עללַא ןענייז ןלעוניא עניילק ירד גּוא עסיורג יד ! גנּוריגער ןיימ ןיא ייּב רימ ןעה
 / יא טמעהטַא נא טּבעל סָאװ ץלַא נּוא עריהט ערליוו נּוא לעגױֿפ יר , טצַײלֿפרעֿפ
 ּוצ ןעטיילּוצּבָא רעסַאװ סָאד יו לעטימ טניֿפעג , ןעקנורטרעֿפ םּורַא נּוא םּורַא טייוו

 | ויוה ןיימ ךיא ּבָאה ןיֹוש גנַאל !ןעּבילּבעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ענעי נּוא ךיז ןעטער
 ּוט:ָאי גרעּב ןוֿפ לעֿפּפיג ץֿפױא ךיא הּור טציא ,ןעזָאלרעֿפ

 | זיא ץרַאה סָאד !רעטסײג יד טגעוועּב ךיא ּבָאה טייּברַא נּוא טֿפַאשנעסיװ ךרּוד

 ,ַאריח גרעּב יד :טמיטשעּב סע ךיא ּבָאה גידנעֿבוז נּוא גידנעהעג , ןעדנּואוו ןהֶא ריס

 ךָאנ . גנּוטהענרעטנּוא ןייט ןּוֿפ ערנע יר נּוא ּבײהנָא רער ןענייז ןעח נּוא .יַאט ,ּוטגָאי

 | הטימעג ןעטֿבירעגֿפױא ןייא טימ רעמּוז ןעטימ ןיא ךיא ּבָאה טייּברַא רעטגידנעעג

 טרָאה קילגנּוא סָאר נּוא ערנע רּוצ טייצ עטֿבעלש יד ןיא ןּונ . טֿכַארּבעג רעֿפּפָא

 . קירּוצ םי ןיא רעסַאװ סָאד טימ ןעמהענ גּוא ןעסילֿפ םֹורָד ןּוֿפ ןעמָארטש יד .ףיוא

 :הָארֿפ נא טגיהּורעב טרעוװ טלעוו יד ,טיירגעג ּוצ טרעוו גנּורהַאנ ,ָאר זיא גנודיילק

 יז ןעּבײהנָא רעריוו ךיז ללָאז טייּברַא עֿביל
 גרַאּב םענעי ףיֹוא ךילקריוו ןיוש טהעטש ןייטש רעטצירקעג רענעי גנַאל יװ

 ּוצ סיורג ןעּבייהעגנא טייצ ןיַיז ןיא טָאה סאוו , רָחֶסֶמ םעד ןרעגנירגרעֿפ ּוצ

  +עּב ויירפ ןעד טָאה נּוא טֿכַאמעג תֹועַּבְמַמ עטסרע יד רלָאג ןּוֿפ רע טָאה ,ןרעוו

 / ,עטסרע יר ויא ןעוטױאגָאל ןירעזיַאק יד ,'ֹורֿפ ןייז ,הָרֹוחֶס רעדעי ןּוֿפ טמיטש
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 יקַאט םהיא טָאה ּוצ רעּבָא , םיועג רע זיא טלַא ץנַאנ ,ןעלייהטרּוא ּוצ רעווש זיא

 יו ,ןלעטש קעװַא נּוא ןעצירקסיֹוא טזָאלעג רפיֵק רעשירָאטסיהרָאֿפ רעטרעיֿפ רענעי
 ןָא ן ן . ןָא רע טנָאמרעד סללַאפנערעי ,ןעּבױלג ּוצ ךילרעווש זיא ,ןרעֿכױרעֿפ רעזעניח יד
 רעּבלעזרעד ןיא ּטַעְמִּכ ןעועוועג רע זיא גנּונעֿבער רעזנוא ךָאנ טול סָאװ ,לּוּבַמ םעד
 : ,טייצ

 =ץגמּורַא ךיז טָאה רע זַא ,עטֿבישעג עשיזעניח יד טלהָאצרעד ,טדיוט ןייז רַאֿפ
 ּוצ רעשררעה רעגּולק נּוא רעטֿכער ַא ןעטײקגיהָאֿפ יד טינ טָאה ןהּוז ןייז סָאד , ןהעז
 ןעטֿכַא ןיא לעקינע ןייא ,ןיש ץנירּפ םעד ןעּבעגעגרעּביא הָבּולְמ יר רע טָאה ,ןייז

 רַאֿפ רעטֿכָאט עדייּב ענייז ךיוא םהיא טָאה נּוא , וטגנַאָאה רֵּפיֵה םעד ןוֿפ רֹוד
 ןײללַא רַסיֵק רעד סָאד ,ַאניח ןיא ץעזעג סָאד טמַאטש ןוֿפרעד .ןעּבענעג רעּביײװ
 ?םרע רעד טָאה ןיש , םהיא ךָאנ ןייז רעשררעה ללָאז סע רעװ ןעמיטשעּב ּוצ ךיורּב
 = ררעה רַסיֵה ןערעי ןעֿפלעה ןללָאז עֿבלעװ ,טמיטשעּב ןערָאטסינימ םקעז יד רעט
 טֿכַאמ ןייז נּוא טייּברַא םרָאטסינימ ןעדעי טנעֿבײצעגנָא יֹונעג טָאה גּוא ,דנַאל ןיא
 ,טָאה 0 סָאװ

 ןעטסנעלק 5 ןוֿפ ,עטמַאעּב םגנורינער יד ןּוֿפ א א סיײו םָאװ ,רעד
 רעד יֵדְּכ ,םייוו רע סָאװ ןעּבײרשֿפױא טערּב םעד ףיֹוא ָאד ללָאז ,ןעטכָארג םעד זיּב
 םעד ץּוח ,ןעשרָאֿפּוצֿכָאנ ךַאז יד ןעסיוו גּוא ןענעיילרעּביא ןענָאק ללָאז ןײללַא דֵּכיֵק
 ןוֿפ םהיא זיא סָאװ רערעי סָאד .,קיֹוּפ א 5 ,טשגעװַא טערּב םעד ןעּבענ רע טָאה
 נוא קלָאֿפ סָאד ןעֿפורֿפױא ןעקיֹוּפ טימ ללָאז ,ןהעשעג טֿבערנּוא ןייא גנוריגער רעד

 , ןהעשעג םהיא זיא סָאװ טֿכערנּוא רעד ןענעג ןריטסעטָארּפ םהיא .רַאֿפ
 גַאדנעגעל-ּבלַאה רעדָא ,עשירָאטסיהרָאֿפ יד ךיז טגידנע ןיש רַפיֵק םעד טימ

 יר :טסײה סָאד ,ַאניח ןוֿפ עטֿכישעג עֿבילקריװ יד ןָא ךיז טּביײה נּוא עדָאירעּפ עשיר
 גַאנרעּביא נּוא ןענָאזרעּפ עשירַאדנַאגעל טימ ןּוהט ּוצ טינ ןיֹוש טָאה סָאװ עטֿכישעג
 ןרעּביא םֶרֶסיֵק עדנעשררעה ךילקריוו ןּוֿפ טלהעצרער סָאװ רּונ ןעגנּולהָאצרע עֿכילרימ
 םָאװ נּוא טמיטשעּב יונעג רעֿביּב עשיועניח ןיא זיא טייצ םגנּוריגער רעייז סָאװ , דנַאל
 , גילייה קלָאֿפ םער ייּב טציא ךָאנ ןענייז םירְבִק ערעייז ןּוֿפ לעיֿפ

 ,סויצקוֿפנָאק זיּב ןעיטסַאניד עטסרע יד

 רוד ַא טָאה עֿכלעװ ,אֵיָה עיטסַאניד רעד ןּוֿפ רעגנַאֿפנָא רעד זיא ַײ רסיק רעד
 זיִּב ו"נקה ,א ןוֿפ (יפ 1זפפ זיּב 2205 ןוֿפ) , רהָאי 483 ןוֿפ ךֶׁשֶמ ַא טריגער רֹוד ַא ךָאנ
 טינ דנַאל םיא סעיינ ןייק ןעּבָאה עיטסַאניד רעד ןוֿפ םיִרְפְק עטפרע יד -- טיל .נ

- = 
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 ינייא דנַאל ןיא ןיוש ןענייז סָאװ ,עצעזעג עטלַא יר טיֹול טשררעהעג רּונ ,טריֿפעגנײא

 רעּבענהטַאר ןייק ךָאנ ןענייז קלָאֿפ נּוא רַּפיֵק ןעשיווצ ,רעהירֿפ ןוֿפ ןעזעוועג טרהיֿפעג
 ,ןענעק קלָאֿפ םָאר טלָאװעג טָאה ןײללַא רֵּסיֵק רעד ,ןענַאטשעג טינ םיִרָׂש גּוא
 קלָאֿפ םָאר נּוא ,רערניק ענייז רַאֿפ רעטָאֿפ ַא יו םהיא רַאֿפ טגרָאזעג גידנָאמש טָאה
 נּוא טּבעילעג רֵסיֵק ןייז טָאה ,ןעועוועג ןערעירֿפוצ רעשררעה עֿכלעזַא טימ זיא
 ךילקילג ויא דנַאל עצנַאג םָאר .ררע רעד ףיֹוא טטָאנ ַא יװ טגילײהרעֿפ םהיא
 , םיּברַאעג גיסיילֿפ טָאה רערעי ,ןעּבַאגּבָא ערעווש ּוצ ןוֿפ טסואוועג טינ , ןעזעוועג
 ןַאלעצרָאּפ ענָאש רערָא ,רייז ענייו רעקרעװדנַאה רעד , דלעֿפ ןייז רעטייּברַאדרע רעד
 :נּוא ןוֿפ טסּואוועג טינ טָאה רענייק גּוא טלעדנַאהעג טָאה ןַאמסלעדנַאה רעד ,םיִלֵּב
 רעשררעה עטסרע איד רּונ ,ןערָאװעג רעטָאּפש סע זיא רעּבָא ױזַא טינ , טײהנערעירֿפּוצ
 ןוֿפ רֵּסיֵק רעדעי טָאה רעטייוו רֹוד ַא סָאװ ,ןעזעוװעג קלָאֿפ םּוצ טנעהָאנ יױזַא ןענייז
 :עגמּורַא ךיז ,ףיֹוה ןייז נּוא ץַאלַאּפ ןייז טֿבַאמעג םיֹורג ,טרעטייוורעד ץלַא ךיז קלָאֿפ
 ןעועוועג םינ ןיש ןענייז יר נּוא ,רעּבעגטהַאר נּוא רעֿפלעהטימ לעיֿפ טימ טלעגניר
 םּוצ רַסיֵה רעיז ןעּבָאה סָאװ ,םיִרָסְק עטסרע יד ןוֿפ רעּבעגטהַאר ענעי יװ
 ,עטנעירעּב ענייז יװ רהעמ טשינ ןעועוועג ןיֹוש ןענייז ייז רּונ ,ןעהטַארעג ןעמטּוג
 גירנָאטש ןעּבָאה סָאװ ,רּונ ןעּבעגעג תֹוצַע ענעֿפַאשטֿבער ענעגייא ןייק טינ ןעּבָאה סָאװ
 ,טסייה רַסיֵק רעד סָאװ אֵקְוַד טינ נּוא ,טסייה רַסיֵק רעד סָאװ ץלַא טרהיֿפעגסיֹוא רּונ
 נּוא ,טגָאועג ןעמָאנ ןייז ןיא יז ןעּבָאה טגיוטעג טָאה ןײללַא יז סָאװ ץלַא רעּבָא
 ןערָאװעג דעימ ויא סע זיּב קלָאֿפ ץֿפֹוא ךָאי ַא רעּביא ךָאי ַא טגעלעגנָא לייוורעד

 נּוא רַסיֵק ןעשיווצ נּוא דנַאל ןיא ןעטנּוּב ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה סע ,ןעגָארט ּוצ
 תֹומָחֶלְמ עגיטייזנעגעג יד ךיז ןעּבָאה יֹװַא . ןעּבײהעגנָא תֹומָחְלִמ ךיז ןעּבָאה קלָאֿפ
 םער ןייז ּוצ רַבֹוג "ןיא, ץניווָארּפ ןּוֿפ טסריֿפ םעד ןעהטָארעג זיא םע ויּב ןעגיוצעג
 .רעה יד טנידנעעג ךיז טָאה טימרער נּוא ,ןָארהט ןייז ףיֹוא ןעצעז ןייללַא ךיז גּוא רַקיֵק
 ,עיטסַאניר עטייווצ איד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה נּוא אֵיה עיטסַאניד רעד ןּוֿפ טייצ םגנּוש
 זיִּב 1166 ןוֿפ טריגער רֹודַא ךָאנ רֹודַא רעדיוו טָאה סָאװ ,"גנַאַש} עיטסַאניד יד רעדָא
3 8, 

 .ןערָאװעג רעסעּב טייצ רעטשרע רעד ןיא רּונ זיא קלָאֿפ ם'נוֿפ עגַאל יר רעּבָא
 טרהעקעגמּוא ךיז ּוליִּפא טָאה גנַאש עיטסַאניד רעד ןּוֿפ רֵסיֵה רעטשרע רעד גנַאמ-גנישט
 רער סָאװ עטעטֿפַאהרעֿפ גּוא עגעגנַאֿפעג עללַא טײרֿפעּב טָאה ,ןעטיז עטלַא יד ּוצ
 .עגנָא יר ּוליִּפֲא טָאה רע ,ןעטֿפַאהרעֿפ גּוא ןעגנַאֿפ טוָאלעג יז טָאה רַסיֵק רעגירָאֿפ

 רעּבָא ,עגיטֿפרירעּב גּוא עמערָא רַאֿפ טלייהמּוצ ףיֹוה ןעֿכילרעזײק ןּוֿפ תֹורְצֹוא ענעּבילק

 טריסַאּפ טָאה סָאװ ץלַא גּוא , געוו ןעטלַא ןוֿפ ּבָארַא קירּוצ ןיוׁש ןענייז רעגלָאֿפֿבַאנ ענייז
 ,רעטייווצ רעד ןיא טלָאהרעריװ ךיז טָאה עיטסַאניד רעטסרע רעד ןוֿפ ןעמייצ יד ןיא
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 םָאה סע גוא ןעללַאֿפעג זיא עיטסַאניד עטייווצ יד זיּב ,ןעגנוסינרעֿפ טּולּב , תֹומְחְלִמ
 .עטירר ַא ןעּבױהעננָא ךיז

 22 ,טציא ויּב ןָא ּבײהנָא ןּוֿפ עטֿבישעג עֿבילקריװ עשיזעגיח יד טלהָאצ יֹוזַא
 נּוא טריגער רהָאי טרעדנּוה עֿכילטע ּוצ טעֶמִּכ טָאה יז ןוֿפ ערעי סָאװ ,ןעיטּפַאניד,
 עטֿכעלש ךרּוד ,לָאמ לעיֿפ רנַאל סָאד ןיֹוׁש זיא םייצ רעגנַאל רעצנַאג רעד ןיא םָאװ:
 סע  ,ןערָאװעג ןעסירּוצ ןעיירד ןיא נּוא ןעייווצ ןיא , רעּבעגטהַאר נּוא רעשררעה
 טשררעהעג םיִרְסְק יירד ּוצ נּוא ייווצ ּוצ ןעּבָאה ַאניח ןיא סָאװ ,ןעזעוועג ןעטייצ ןענייז
 ןעשיווצ טרהיֿפעג הָמֶחְלִמ ,זיא רעגייטשרעד יװ גּוא ,טייצ רעּבלעז רער נּוא ןייא ןיא
 ,טֿפַאשררעה עגיצנייא:ללַא רעד רַאֿפ ךיז

 רעדָא רעניילק רערעי נּוא טֿבַאװשעגּבָא ןעמעללַא ייז רעּבָא ןעּבָאה תֹומְחֶלִמ יד:

 ירנָאטשטסּבלעז ןערעוו טלָאװעג םהיא ךיז טָאה סָאװ ,טסריֿפ ןעצניווָארּפ רערעסָארע
 זיא נּוא ןעסירענּבָא טֿכַאמ רעֿכילרַסיק רעד ןוֿפ ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה ,רעשררעה רעג
 ױזַא דנַאל עצנַאג סָאד רעֶּבָא טָאה סעללַא סָאד ,ךיז רַאֿפ ךרַאנָאמ ַא ןערָאװעג ךיז
 נּוא ןעטסיוו יד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ ןערַאמָאנ עשילָאגנָאמ יר זַא ,טֿכַאװשעגּבָא
 ַא ךָאנ לָאמ ַא ןעמּוקעּב הטומ ןעּבָאה ,ַאניח ןעּבעג ןענייז סָאװ ,םנהָאװעג ןעּפעטשי
 רענהָאװנײא עֿכילרירֿפ יד ןעטדיוט נּוא ןעריּבַאר ,ןעסײרּוצנײרַא ךיז דנַאל ןיא לָאמ:
 ,טניימעג ןַאד זיּב טָאה סָאװ ,קלָאֿפ שיועניח סָאד גּוא ,טנָאקעג ןעּבָאה יז רּונ ּואוו
 טציא ךיז טָאה ,ןעמּוקוצ טינ טלעװ רעד ןיא קלָאֿפ ןייק ןיוש ןָאק םהיא ּוצ זַא

 ןענָאק רעקלעֿפ עסיורג רּונ טינ גּוא ,ןעֿפָא גונעג ךָאנ זיא רנַאל ןייז זַא ,, ןהעזעגמּורַא
 טָאה רע עֿכלעװ רַאפ ,םערנַאּב ןעדַאמָאנ עניילק יר טסּבלעז רּונ ןּוהט ןעדַאש םהִיא
 ,רנַאל ןייז ןיא ןעמייט נּוא ןרעדנילּפ ,ןעריּבַאר ,ןעקָארשעג טשינ לָאמנייק ךיז
 ?לעה טשינ רָאג ּוצרעד ןָאק נּוא געירק עֿבילרעניא רעּביא ךַאװש זיא רֵסיֵה רעד גּוא
 רעקרַאטש סָאד ,דנַאל ןיא תֹומְחְלַמ יד ןעגיוצעג ךיז טָאה סע רעגנָאל סָאװ .ןעֿפ
 רנאל םעד רַאֿפ גָאלּפ א יװ ןיוש ןענייז נּוא ןעדַאמָאנ עשילָאגנָאמ יד ןערָאװעג ןענייז
 , ןרהָאי רעטרעדנוה ןעּבילּבעּגי

 ןעֿפורעגסױרַא טייצ ּוצ םייצ ןוֿפ ןעּבָאה קלָאֿפ ם'נוֿפ תֹורָצ עללַא יד רעּבָא -
 רער ןיא רּונ טינ ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעשנעמ עטמהירעּב נּוא ןעדלעה עטמהירעּב
 טגיװערַאֿפ ןענייז סָאװ רעּבָא ,ןעזָאלעג ןעמָאנ ןעֿפילּברָאטשנּוא ַא עטֿבישעג רעשיועניה
 . עטֿבישעג עניײמעגללַא רעֿבילשנעמ רער ןיא ןערָאװעג:

 .(עשטױֿפגנַאק) םויצוֿפנָאק

 טריגער טָאה דנַאל ןיא ןנעװ ,קלָאֿפ שיזעניח םעד ךַאֿפ ןעמייצ ערעוושז יד יא
2 === 
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 יח זייי

 ןעטירטשעג תֹוחּכ עטצעל יד טימ טָאה רעֿכלעװ ,יַאושט עיטסַאניד רעד ןּוֿפ רענייא
 ד ןעּבָאה ,טֿבַאמעג גידנָאטשטסּבלעז ךיז ןעּבָאה סָאװ ןעטסריֿפ ענעגייא יר ןעגעג
 טרָאמש עצנַאג נּוא ,דנַאל סָאד ףיֹוא ןעללַאֿפנָא רעטֿפָא ץלַא ןעּבױהעגנָא ןעלָאגנָאמ
 סָאד טָאה ךנַאטשּוצ ןעגירעיֹווט םעד ןיא ,ןערָאװעג בֵרָח ןענייז ןעצניװָארּפ גּוא
 ןעמעוו ּוצ טסּואוועג טינ נּוא ןעֿפלעה ּוצ ךיז איו געוו ַא טֿכוזעג ,טצֿערקעג ןכרַאטש קלָאֿפ
 :ַא ןיא ןיא טייצ רעד ןיא ,ןעזייוו ףליה ּוצ געו ןעד םהיא ללָאז רע ןע'ונעוו ּוצ ו
 ןעט-19 םעד ןרעטלע עמערָא ייּב ,גנַאט גנַאש ץניוװָארּפ ןּוֿפ עשט-יושט לעטרָאטש ןיילק

 מָאה קלָאֿפ שיועניח סָאד סָאװ ,סּויצוֿפנָאק ןרָאװעג ןריוּבעג (י"ר ,ג) 8 881 ילּוי
 ;מײקרַארּבעדנָאו ןייז ןוֿפ לעיֿפ ךיוא רעּבָא ןעקנַאררעֿפ ּוצ ןָאיגילער ןייז רונ טינ םהיא
 ןעּבעל ןייז ןיא ךיוא יֹוזַא ןעּביױלג ןייז ןיא יװ

 ;ןַאד שסרע נּוא ,ןעּבעגעג ןעמָאנַא ןרעטלע ענייז םהיא ןעּבָאה ּונ:גנושט-גנוק
 רעגנָאהנָא ענייז ןעּבָאה ןרָאװעג טנַאקעּב ערהעל ןייז ךרוד ןיֹוש זיא רע ןנעוו
 :םערָא יװ ,"רערהעל רענידריוורהע , טיידעּב סָאװ ,"עשט:וֿפ:גנָאק, : ןעֿפור ןעּבײהעגנָא
 :ערהיא יז טָאה ,ןעּבילּבעג הנמלַא ַא רלַאּב ךָאנ זיא עֿבלעװ , ןועוועג זיא רעטּומ ןייז
 :סָאד , ןעּביײרש נּוא ןעזעל ןענרהעל ּוצ דניק רהיא טגרַאקעג טינ לעטמימ עטצעל
 :טָאה רהָאי ןעצּביז ּוצ .ּוצרעד זיא סע גיהָאֿפ יװ ןעזיװעגסיֹורַא דלַאּב ךיז טָאה דניק
 'יד ןרעדליש נוא ןעּבײרשעּב סָאװ , רעֿכיּב עשיזעניח עגנעמ ַא ןעועלעגֿברור ןיוש רע
 'יוו רָאֿפ ןלעטש סָאװ נּוא דנַאל םיא רעשררעה עשירָאטסיהרָאֿפ יד ןּוֿפ ןעמייצ עטלַא
 =עג רעמָאֿפ ַא זיא רַסיֵק רעד ,טּבעלעג ןעּבָאה תֹורֹוד ענעזעוועג יד 7 נּוא םּוג
 ררעה ןעגולק ןייז טימ טלייהטעג קילג ןייז טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא קלָאֿפ ןייז ןיֿפ ןזעוו
 ,טנרעלעגסיֹוא רעשררעה עגילָאמַא ןּוֿפ עצעזעג עללַא ךיֹוא טָאה ,ּונגנושט-גנּוק , רעש
 ךעמּוקעּב עללעטש  עניילק ַא גנוריגער רעגילָאמַאד רעד ייּב רע טָאה רַאֿפרעד סָאװ
 .מייקטנרעלעג נּוא ןעטײקניהָאֿפ ענייז ןעמ טָאה רעּבָא דלַאּב ,טלַאהעג ןיילק ַא טימ
 טֿכַאמעג גנוריגער יד םהיא טָאה רהָאי 3 ןרָאװעג טלַא זיא רע זַא נּוא , טקרעמעּב
 םהיא נּוא םעקנָאל נּוא ןעדרעה עֿבילרעזײק עללַא רעּביא רָאטקעּפסניא לַארענעג רַאֿפ
 נוא רעטמומ ןייז טימ ןעּבעל ּוצ ןועוועג גּונעג םהיא ןיא סָאװ ןעּבעגעג טלַאהעג ַא
 טנָאקעג ןיֹוש טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא יקַאט רעבָא ,ןעּבעל ךילקילג ַא עילימַאֿפ
 ןעּבָאה ןרערט נּוא םּולּב : ןעטילעג לעיֿפ רהעז קלָאּפ סָאר טָאה ,ןעּבעל ךילקילג
 ררעּביא ןעמירטשעג ןעּבָאה רעזעניח טימ רעזעניח ,דנַאל ןעצנַאג ןיא ןעסָאגעג ךיז
 עצנַאג טיוטעגסיוא נּוא טּביױרעג ןעּכָאה סעדנַאּב רעּבױר נּוא ןעדַאמָאנ נּוא טפַאשררעה
 -.נוא קלָאֿפ םָאר עטמַאעּב סגגּוריגער איד ךָאנ ןעּבָאה ּוצרעד ,טרדָאטש נּוא רעֿפרָאד
 ללָאז סע ןעּבָאגּבָא ןּוֿפ ןעטסַאל ערעווש עֿבלעזַא םהיא ףיֹוא טגיילעגנָא ,טקירררעמ
 ןיֿפ ץרַאה עֿבילרהע עטיג סָאר .ןעּבעהֿפיֹוא ּפָאק ןער לָאמַא ןענָאק טינ רָאג ןיוש
 סָאװ , תֹויְרְוְכַא נּוא טֿכערנּוא יד ןעריילרעד טנָאקעג טינ רהעמ ןיֹוׁש טָאה םּויצּוֿפנָאק
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 8 .ַאגיה

 ןועוועג ּבעיל ןָא טייהדניק ןּוֿפ םהיא זיא קלָאֿפ םָאד ,ןעהעוג ןעּבָאה ןעגיוא ןענייז
 ןערייּב ייז רֶע טהעז םָא נּוא ,ןעּבעל נּוא קילג ןייז יו רעייהט דנַאלרעטָאֿפ ןייז גּוא

 , רנַאטשּוצ ןעגירעיורט ַאזַא ןיא
 יטמּוק ןענַאװ ןוֿפ .טגָארֿפעג ךיז רע טָאה ?קלָאֿפ סָאד טערייל סָאװ רַאֿפ,

 עג יװַא לָאמ ַא םיִבומ םיִׂשֲעַמ םיִהנָאֿפ ךרּוד זיא סָאװ ,דנַאל םעד ףיֹוא ףָארטש ַאזַא
 ײ?קילגנּוא סָאר טמַאטש ןענַאװ ןוֿפ נּוא םער ןיא גידלּוש זיא רעװ ?ןרָאװעג טשנעּב

 -ַאעג ןענייז עֿבלעװ , רערלעֿפ עטיירּב גּוא עננַאל ןעליימ יר ּוצ ךיז גידנעקּוקּוצ נו
 ּואו רעמַאה נּוא קעה ןּוֿפ ןעּכַאלק םער ּוצ ר ךיז , טעייזעג נּוא טרעק
 גנורהַאנ נּוא טיֹורּב 8 נּוא רעװש ןעטייּברַא ןעשנעמ רערנעזיוט נּוא רעדנעזיוש
 '! ןיינ : טרעװטנָאעג ו רע טָאה ,ןעילימַאֿפ ערעײז רַאֿפ נּוא ךיז רַאֿפ ןענידרעֿפ ּוצ
 לײהטַא רּונ רעּבָא ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד טינ סנעטסגינעװ , גידלּוש זיא קלָאֿפ םָאד טינ

 םעד טימ ןעגינגעּב ּוצ ךיז טרעהעגֿפיֹוא , ןעטײיּברַא טרעהעגֿפױא טָאה סָאװ , םהיא ןֿפ
 ןרעװ ּוצ רעֿכײר רּונ טֿכוז נּוא קרעװדנַאה ןייז ןוֿפ נּוא דלעֿפ ןייז' ןוֿפ טָאה רע סָאװ

 =עג נּוא רעשררעה יד ךיוא ןענײז גידלּוש ! ןרעדנַא םער רַאֿפ ןעּבעל ּוצ רעסעּב נּוא
 ןיא ןערהיֿפ ּוצ קלָאֿפ סָאד נּוא ןעהעג ּוצ ןילַא טרָאהעגֿפױא ןעּבָאה סָאװ , עטרהעל

 בוא ; רעּבעגצעזעג נוא רעשררעה עגילָאמַא ןוֿפ געװ םענעטערטעגסיוא ןערעֿביז םעד

 -רעשררעה יד זיּב ןעֿפָארטש ּוצ דנַאל סָאד ןרעהֿפיֹוא ררע נּוא לעמיה ןלעװ רעהירֿפ טי

 :יולג ןעטלַא םּוצ נּוא עצעזעג עטלַא יד ּוצ קירּוצ ןרהעקמּוא טינ ךיז ןלעװ קלָאֿפ נּוא
 נוא תוחּכ עללַא עניז ןעקנעשקעוַא ןעּבילּבעג טסעֿפ םהיא ייּב זיא רעּבירַאד . ןעּב-

 :טנָאזענּבָא טמַא ןייז ןוֿפ ךיז רע טָאה יקַאט רלַאּב ,קלָאֿפ נּוא רנַאל ןייז רַאֿפ ןעּבעל
 ןעגידערּפ ץניװָארֿפ ּוצ ץניוָארּפ ןוֿפ , טרָאטש ּוצ טדָאטש ןּוֿפ ןעהעג טזָאלעג ךיז נּוא

 .לָאמ ַא ןוֿפ תֹודֵמ עטלַא יר קלָאֿפ סָאד ןערהעל גּוא רֶסּומ ןייז -
 נּוא טָאּפש טלהעֿפעג טינ םהיא ךיֹוא טָאה רָאטַאמרָאֿפער ןעסיֹורג ןעדעי יװ - 
 ןיֿפרעד זיא סּויצוֿפנָאק רּונ ,טגיוטעג טינ יז טָאה רֶסּומ ןייז סָאװ ,יד ןוֿפ גנוגלָאֿפרעֿפ
 ?ָאהוצ דנעזיוט ןוֿפ רעניא ןעװ ,טצָאשעג ךילקילג ךיז טָאה נּוא ןעללַאֿפעגּבָארַא טינ
 ןיוש רע טָאה ןעּבעל ןייז ןיא ךָאנ .םהיא טגלָאֿפ נוא םהיא טהעטשרעֿפ רער
 יד טימ ןערהיֿפ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,טַאהעג רעגנעהנָא נּוא םיִריִמָלַּת לעיֿפ

 :לע ערעײז טבעלעג ןערירֿפּוצ ןעּבָאה םע יװ ןעדירֿפוצ ןעּבעל נּוא םיִנָהְנַמ עטלַא -
 .ןעמייצ ערעײז .ןיא ןרעמ |

 :סָאװ , ןועװעג ענערירֿפוצנוא לעיֿפ יֹוזַא ןענייז רנַאל ןיא סָאװ , טייצ ַאזַא .ּוצ = }
 עג טײהנָאװעג ַא דנַאל ןיא ןענײז גנוריגער ןייז נּוא גינָאק ןעגעג תֹוריִרְמ נּוא ןעטנּוּב !
 .םָאר טעװ ןָאיגילער רעד ךרּוד זַא ,ןענעקרעד טזומעג גנורינער יד טָאה ,ןערָאװ
 :?טֿביזנּוא ןייא ןָאֿפ טינ םּורַאװ ; רערעֿכיז גנוריגער יד ךיוא נּוא ןייז רענערירֿפּוצ קלָאֿפ !

 2 ןעטכישעג-טלעוו ידנ טי
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 יװ ןרָאװעג רעסעּב דנַאל ןיא דנַאמשּוצ רעד נּוא קלָאֿפ ם'נוֿפ עגַאל יד םעד ךרוד

 ךַאנ ןעּבעל גיּבע ןייא רָאֿפ טינ ,טגירערפעג םויצוֿפנָאק טָאה לעמיה ןיא טטָאג ןרַאּצ
 םער רַאֿפ : רע רעד ףיֹוא טָאג ַא רַאֿפ רּונ- ,ןעגרָאז ןעסייהעג רע טָאה טריֹוט םעד
 ,טנָאזעג רָסּומ ןיז רע טָאה ,רֵסיֵק ַא ןוֿפ טלַאטשעג סםעד ןיא ,לעמיה ןוֿפ ןהּוז
 רע טָאה ,טּבעל רעדעי גנַאל יװ דרע רעד ףיֹוא ָאד ןייז ןערירֿפוצ נּוא ןעּבעל ּוצ יו
 ְו , טנרעלעג קלָאֿפ סָאד

 ניא ,טלעֿבײטשעג טינ ךיוא עטמַאעּב ענייז גּוא גינָאק םעד טָאה רע תֶמֲא
 ללא ײז יקַאט ןעניז ןעװ נּוא קלָאֿפ סָאד גירלוש זיא ןעװ ,טגָאזטג ןעֿפָא יז טָאה
 , רעשררעה יד זַא ,ןעועװעג גּולק נּוא ךילרהע יֹוזַא ןענייז ןעדער עניז רּונ , גידלוש
 םויצוֿפנָאק יװ ױזַא זַא ,ןהעזעגנייַא ןײללַא ןעּבָאה גּוא ,טגידיילעּב טינ ןוֿפרעד ךיז ןעּבָאה
 צער יד טסּבלעז טָאה ערהעל םּויצוֿפנָאק .ןעשררעה ּוצ רעסעּב יקַאט זיא טנרעל
 ןיא ךיז טלַאה נּוא ,ןָאיגילער סרנַאל רַאֿפ ןרָאװעג ןעמּונעגנָא זיא נּוא טנעקרענַא גנוריג
 רע ןעװ ןזעװעג טלַא םויצוֿפנָאק זיא רהָאי ?9 . רהָאי דנעזיוט 9 יװ רהעמ ןיֹוש דנַאל
 :עּב זיא גּוא קלָאֿפ ןייז ןעשיוצ טנייה ךָאנ טּבעל ןעמָאנ ןייז רעּבָא , ןעּברָאטשעג זיא
 ,טלעװ רעטעדליּבעג רער ןיא ְךיֹוא טנַאק

 . טניּפ = יל) ןַאה עיטסַאניד יד נּוא יִמ * :נַאוה יש + יִשְמ

 =םקלָאֿפ רעשיזעניח רעד ןיא ןעזָאלעג ךילּברָאטשנּוא ןעמָאנ ןייז טָאה רענייא ךָאנ
 רעשיזעניח רער ןיא רעד נּוא ,סּויצוֿפנָאק יװ ןעניז ןעגעג ןיא טקנופ רעּבָא ,עטֿבישעג
 /םָאה נּוא ַאניח ץנַאנ רעּביא טשררעהעג טָאה סָאװ ,יט גנַאװה : יש : ןישט רסיק
 רַיַאל ןייא ןיא קירּוצ ןעצניװָארּפ ענערָאװעג .ידנָאטש טסּבלעז ,ענעסירענּבָא עללַא
 רהָאי 990 ןיא ןהעשעג זיא סָאר . טגינײארעֿפ טֿכַאמ רעּבָא רערגעשררעה ןייא רעטנוא
 , טריֹוט םּויצוֿפנָאק ךָאנ רהָאי 920 רעדָא ,גנּונֿפער טייצ רעשיאָאּפָארײא רַאֿפ

 :עג ןעמּונעגנָא רנַאל ןעצנַאג ןיא ןעניײז ןָאיגילער נּוא ערהעל םּויצוֿפנָאק תָמָא
 ןעּבעל ּוצ ןעּבײהעננָא קלָאֿפ ןוֿפ לייהט רעסיירג ַא סיװעג טָאה םעד ךרּוד נּוא ,ןערָאװ
 רעּבָא זיא ּוצ ,טנרהעלעג טָאה םּויצוֿפנָאק יװ ןעממיז עטלַא יד טימ ךיז ןערהיֿפ נוא

 רָאג ןוֿפרער טלהָאצרעד עטֿבישעג עשיועניח יד ? טרעֿכיזרעֿפ נּוא טֿפָאהעג טָאה רע
 ןענעז סָאװ ,ןעקילגנּוא גוא ןעהּורנוא ענעגייא יד זַא ,ןעזיײװ ןעטקַאֿפ יד רּונ ,טשינ
 יר .ןועװעג רעטייװ םהיא ךָאנ ךיוא ןענייז ,םהיא רַאֿפ ןועװעג טֿפָא ױזַא דנַאל ןיא

 5נֵא יד ןעגעג ענייא נּוא רֵסיֵק ןענעג ןעטסריֿפ ץ'ניוװָארּפ יד ןוֿפ תֹומָחְלִמ ענעגייא
 טרָאהעגֿפױא טינ ןעּבָאה סָאװ , רעקלָאֿפ ןערַאמָאנ יד ןּוֿפ עללָאֿפנַא ענעגייא יר ,ערער
 ענעגייא יר גּוא ,ןעצניווָארּפ ן'ענערג יד ןוֿפ רענהָאװנײא יד ןעדרָאמ ּוצ נוא ןעּביױר זש
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 טינ קלָאֿפ םערָא סָאד ןעּבָאה סָאװ עטמַאעּב םגנּורינער רער ןוֿפ גנּולנַאהעּב עטֿבעלש

 רע שטָאח ,לַאעדיא םּויעוֿפנָאק זַא ,,ןייז הָרֹומ זּומ ןעמ . ןעּבעהֿפיֹוא ָאק ַא טוָאלעג
 =יורג ןײק קלָאֿפ ןעשיזעניח םער טָאה ,ןזעװעג טניימעג שיטקַארּפ גּוא ךילרהע יֹוזַא זיא

 ?עװ ערעסעּב נּוא ערעיינ יד םהיא ןזעװעג הֶּבִס ַא 1 זיא נוא יי טינ הָבֹוט עס
 רַאֿפ יװ טייצ רענעגנַאגרעֿפ ןייז רַאֿפ רהעמ ןעּבעל לָאז םע יֵרְּב ,ןלעטשרעֿפ ּוצ ןעג
 ,טֿפנוקּוצ ּוא טרַאװנעגעג ןַײז

 -ילעג קרַאמש לָאמ עללַא טָאה עֿבלעװ ,ןישמ ץניװָארּפ רעד ןוֿפ טסריֿפ רעד

 הָרּובְנ ןייז םימ טֿבַאמעג ןעמָאנ ַא טיצ ןייז ןיא ךיז טָאה ,ןעדַאמָאנ יד ןוֿפ ןעּט
 :רעֿפ טײװ עגירּביא יד גוא טריוטעגסיֹוא יז ןוֿפ לעיֿפ טָאה רע סָאװ ,ןעדַאמָאנ יד רעּביא
 גינָאק לוטיט םעד ןעּבעגעג רענהָאװניַא ץניװָארּפ ענייז םהיא ןעּבָאה רַאֿפרעד ,ןעּבירמ
 ץניװָארּפ רעבלעזרעד ןוֿפ רעשררעה עגירּביא יד ןעסָארדרעֿפ טָאה סָאד .גנַא:עש-גנַאװשמ
 :ימ םעד ןעמּונעג ךיוא ךיז ןעּבָאה יז ןּוֿפ רערהיֿפ ערעסָארג נּוא ערענעלק 398 נּוא
 ,תֹומָחְלמ נּוא תֹוניִרֲה סיֹורַא ןענייז ץניװיִארּפ ןייא ןיא עגינָאק לעיֿפ ױזַא ןוֿפ , גינָאק לוט
 נּוא רסיק ןענעג הֶמֶחֶלַמַא םימ סיֹורַא טבּורּפעג ּוליִּפֲא ךיז טָאה גנַא:עש:גנַאװשמ
 .ןעוָאלעגּוצ טינ ענירּביא יד רעּבָא ןעּבָאה סָאר ,רנַאל ןעצנַאג ם'נוֿפ רסיק ןרעװ
 ,גנַאװה:יש-ןישט ןהוז ןייז ןעהטָארעג זיא רעטָאֿפ םעד ןעהטָארעג טינ זיא סָאװ , סָאד רו

 ?רָאטשעג ןיא רעמָאֿפ ןייז ןעוו , ןזעװעג טלַא ןיש:ןישמ ץנירּפ רעד זיא רהָאי 3
 ,יֿפ 945 ןיא ןישט ץניװָארּפ ןיא הָכּולְמ לעקיטש סָאד ןעמונעג רעּביא טָאה רע ,ןעּב
 עניילק עללא טימ טנעֿבערעגּבָא ךיז הטומנעדלעה םענעטלעז ַא טימ דלַאּב טָאה רע
 ןוֿפ לעיֿפ .ַאניח ןוֿפ רסיק ןרעװ ןעזָאלרעד טינ רעמָאֿפ ןייז ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק
 זיא ןרָאװעג גיטרַאֿפ יז טימ ןיוש זיא רע זַא .טדיוטעג לעיֿפ ,ןעּבירטרעֿפ רע טָאה ײז
 ץנַאג רעּביא ןרָאװעג רעשררעה רע ןיא '8ֿ 90 רהָאי ןיא ,רסיק ןעגעג םיֹורַא רע
 ןעצניװָארּפ עללַא ןוֿפ רנַאל סָאד טגינײארעֿפ רעריװ טָאה רע :טסייה סָאד ,ַאניח

 ײמ-גנַאװה-יש:ישס ,ןעֿפור םזָאלעג ךיז רע טָאה רסיק םלַא , טֿכַאמ רעגיצנייא ןייז רעטנּוא -
 :ָארּפ ןייא ןוֿפ תֹומָחְלִמ עגירהָאי םרערנּוה יד ןוֿפ טײרֿפעּב רנַאל ןײז רע טָאה טימרעד
 טָאה רע ,טגיננעּב טינ ךיז רע טָאה ןײללַא םימרער רּונ , רערעדנַא רעד טימ ץניװ
 , תֹורָצ ענייז עללַא ןוֿפ ןעײרֿפעּב רנַאל סָאר לָאמ עללַא רַאֿפ לָאמנײא ןעמּונעגרָאֿפ ךיז
 :לעֿפ ןערַאמָאנ ערליװ יד ןעגעג םיֹורַא עעמרַא רעסיורג ַא טימ ןעּבײהעגנָא טָאה גּוא
 רעדנָאל לעיֿפ תֹומָחְלִמ יד ןיא ךָאנ טָאה , טײרּפשוצ נּוא טגָאירעֿפ םײװ ײז טָאה , רעק
 רעּביא טיי טײרּבעגסיױא טֿפַאשררעה ןייז נּוא ,ןעמונעגנייא רעקלָאֿפ עשילָאגנאמ נּוא
 םהיא זיא םעללַא סָאד .ַאװַא ךײרגינָאק גּוא ןַאנייַאה לעזניא רער זיּב , גנַאיקיַאט

 ןייז ןעײרֿפעּב תורֹוד עניּביא ףיֹוא םלָאװעג ךיז טָאה םהיא ,ןזעװעג גינעװ ךָאנ
 ןענוֿפעג ץלַא ךָאנ ךיז ןעבָאה סָאװ , ןעדַאמָאנ יד ןוֿפ טֵרְפִּב , רעקלָאֿפ ערמערֿפ ןוֿפ רנַאל
 םייװ יֹזַא גוא לעיֿפ יֹוזַא ךיז ןעהיצ סָאװ , ןעטסיװ נּוא ןעפעטס עסיֹורג יד ןיא לעיֿפ
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 ןעפייהעג רע טָאה קעוװצ םעד ּבעיל ּוצ , רנַאל יד ןוֿפ ןיצנערג בֶרֵעַמ גוא ןֹופָצ רעטניה
 יװ ַאניח ןוֿפ ץינערג ענעֿפָא עצנַאנ יד לָאז סָאװ , דנַאװ עֿבױה עסיורג ַא ןעיוּבסיױא

 עללַא ןוֿפ ןייז טמױצעגמורַא דנַאל סָאד ןיֹוש טעװ טימרעד נּוא ,ןלעטשרעֿפ גנוטסעֿפ ַא

 ןוֿפ ,םהיא ּוצ ןעמּוקּוצ ּוצ , טניימעג רע טָאה ,ןייז ךילגָאמ טינ טעװ אנש ןייק נוא ןעמייז

 גרעּב ןעפלא יר ןלעטשרעֿפ םֹודָד נּוא בֶרֲעַמ ,םִי טימ טלײהטעגּבָא סע ויא טייז חַרְזַמ
 רנַאװ יד טעװ ןעטייז ענעֿפָא עגירּביא יד ןוֿפ נּוא ,ךילגָאמנּוא זיא ןהעג רעּבירַא סָאװ

 . טעיוּבעגסיוא טייצ םגנּוריגער רעצרוק ןייז ןיא יקַאמ ןעמ טָאה דנַאװ ַאזַא ,ןעמיהרעפ

 יד טָאה רנָאװלעּפָאד נּוא ס'םערוט רעדנעווט ,גנעל יד סײמ 300 יֹװ רהעמ
 ִיָנּב ַאוַא ייּב ןעּבָאה םע רנעה ןענָאילימ לעיֿפװ ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק ןעמ גּוא , דנַאװ
 םָאר נוא ,טיײּברַא רעד ּוצ קלָאֿפ סָאד ןעגניװצ טזומענ רע טָאה יַאְרַוַא . טײּברַאעג

 ךיז שיטָאּפסער ךָאנ רע טָאה ּוצרעד .ןייז ןעדירֿפוצ טנָאקעג טינ ןוֿפרעד טָאה קלָאֿפ

 יד ןוֿפ טֿכַאמ יד טצינערנעּב רהעז טָאה ,עססַאלק רערעֿבָאה רעד טימ טרהיֿפעג

 -גוא :ּוא ןעגנודנעוונייא ןייק ןעדלּוד טנָאקעג טינ טָאה נוא ,עטמַאעּב נוא ןערָאטסינימ

 ךוז טוהיֿפ רע זַא , טנה;;מרעד םהיא ןעּבָאה עֿבלעװ ,עטרהעלעג יר ןוֿפ טײהנערירֿפוצ

 רַאֿפ יו רעשררעה ןירַאֿפ ןעּבירשעגרָאֿפ טָאה םּויצוֿפנָאק יװ עצעזעג יד ךָאנ טיול םינ

 סע ןעגורערּפ עמרהעלעג יר זַא ,טסּואװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןעד ,קלָאֿפ ןעצנַאג םעד

 םט:ה , םהיא' ןעגעג ןעֿבַאמ ּוצ טדנוּב ַא ןעּבײהֿפױא סע ןעלליװ נּוא קלָאֿפ ץ'רַאֿפ ךיֹוא

 רֹּלַצַּב טָאה נוא טדָאטעּפױה ןייז ןוֿפ ןעטימ ןיא ןענערּברעֿפ ײז ןוֿפ 460 ןעסייהעג רע

 רעֿביּב! םּויצוֿפנָאק ךיז ןעניֿפעג םע ןעמעוו ייּב רערעי זַא ,ןעּבענעגסױרַא להעֿפעּבַא

 רַאֿפ ןעלהָאֿפעּב ףַארמש טײט ַא טימ טָאה נו; ןענערּברעֿפ ּוצ ןעּבענסױֹרַא ײז ללָאז

 ?עג'םיוא רע טָאה יֹוזַא , ןעטלַאהעּב רעדָא- ןעּבעגסױרַא טינ רעֿכיּב יד טעװ סָאװ ןעדעי

 רעּבירַאד נּוא , רערהעל ןעטגילייהעג םעד ןוֿפ רעֿכיּב עללַא טָארעגסױא נּוא טנערּב

 ןענַײז טנַאקעּב טלעװ רעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד נוא יז ןוֿפ לעיֿפ טציא ךָאנ ןעלהעֿפ

 :ּוצגוא ןעבירשעגֿפױא קירוצ יז ןעמ טָאה רעטעּפשטסרע ,לעניגרָא טינ נוא ץנעג םינ

 . טקנערעג גוא טנרעלעג גינעווםיוא יז ןעּבָאה סָאװ ,עטרהעלעג ךרוד טלעטשעגנעמַאז
 יוזַא דנַאל ץ'רַאֿפ טָאה נּוא ַאניח ץנַאנ ןוֿפ ןזעװעג רַקיֵק רהָאי 10 רע זיא ןעצנַאג ןיא

 . ןיהמעגֿפוא לעיֿפ

 ?לָאֿפַאנ ענייז .טלַא רהָאי 90 טינ ךָאנ ןעּברָאמשעג רע זיא ֿפ 210 רהֶאי ןיא

 יד ןעּבײהעגנָא רעדיװ ךיז טָאה רלַאּב , םהיא ּוצ ןזעװעג ךיילג טינ ןיוש ןענײז רעג

 ןעמָאנ םעד טימ טסריֿפ ןייא ,ןעטסריֿפ עגיגנעּבַאהנּוא ענילאמַא ןוֿפ הָמְחְלַמ עטלַא

 םקלָאֿפ ענערירֿפוצנּוא ערנַאּב ַא ןוֿפ רערהיֿפנַא ןייא טימ טגינײארעֿפ ךיז טָאה ּו::גנַאיש

 םער טגָאירעֿפײיז ןעּבָאה תֹוהֹּכ עטגינײארעֿפ טימ גוא גנַאּפ:ײל : ןעמָאנ םעד טימ ,טײל

 ?עג רַסיֵקו זיא ּו=גנַאיש רער נוא רַפיֵק ןעסיורג ןעשידלעה םעד ןוֿפ רעגלָאֿפֿכַאנ!

 םענעּברָאמשעג ןעשיטָאּפסער םער ףיוא קלָאֿפ טרעטיּברע סָאד . רנַאל ןרעּביא ןרָאװ



 רעייֵנַא ןוֿפ רסיק ַא ןוֿפ גנושררעה רעד רעטנוא ,טציא טָאה ,יט:גנַאװה-:יש:ןישט ריק
 ןוֿפ רענייב עטיוט יד ּוצ שטָאה ןעזָאלּוצסיױא סַעַּכ ןייז םייצ יד ןענוֿפעג , עילימַאֿפ
 . העֿפ ,רענייּב יד טפעלשעגסיֹורַא ,,ןעּבָארגעגֿפֹוא רֶבֵק ןייז טָאה ןעמ .טָאּפסעד םעד
 ימ-גנַאװה:יש:ןישמ ןעמָאנ רעד .טײרּפשּוצ דניו ןטימ ׁשֵא רעייז נּוא יז טנערּב
 , רנַאל ןעצנַאג ןיא תורֹוד עגיּבייא ףיֹוא ךּולֿפ גוא ףּפמוש ּוצ ןעּבילּבעג ויא

 ןּוֿפ רערהיֿפנַא םעד ,דנײרֿפ ס'רסיק םעיינ םעד ןעּסָארדרעֿפ רעבָא טָאה סָאד
 . ןרעוו רסיק ןעֿפלָאהעג רעהירֿפ םהיא טָאה רעֿבלעװ ,גנַאּפ:ײל .ענערירֿפוצנוא יד

 ןייז טגיטכָאמעּב ךיז דלַאּב ,רפיק םעיינ ןענענ ערנַאּב ןייז טימ םיֹורַא ווא גנַאפ-ײל
 , רםיק ןרָאװעג רע זיא קלָאֿפ נּוא ןעטסריֿפ עללַא ןוֿפ ןעלליוו םעד טימ נוא ,טסַאלַאּפ
 ףיֹוא ץניוװָארּפ רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ךָאנ ,ןַאה עיטסַאניד יד ןָא ךיז טּבייה םהיא ןוֿפ
 עימסַאניד ןייז טָאה רהָאי 500 ןוֿפ טנעהָאנ ,טשררעהעג רעהירֿפ טָאה רע ! רעֿבלעֹוז

 ;ֿילקילג ירד זיא גנושררעה רהיא נּוא---'נ 968 ויּב ֿפ 209 ןוֿפ , ַאניח ןיא טשררעהעג
 : , ןועוועג עטכ

 יר ןעבָאה ,יט-גנימ רעזייק םעד רעטנּוא עיטסַאניד רעד ןוֿפ םייצ רעד ןיא
 ןעבָאה ,ןעידניא ןיא ןערהיֿפ ּוצ ןײללַא ןעּבײהעגנָא הרֹוחפ ערעייז ןיֹוׁש רעזעניח
 :דרוב רעד טימ טרָאד ךיז םעד ךרּוד נּוא ןעמיקס:ָאדניא יד טימ טלעדנַאהעג טרָאד
 עשיועניח יד ךרּוד םויהדדוּב רעד זיא זײװֿפעלסיּב .טנַאקעּב ןָאיגילער רעשיטסיה
 ןעשיווצ ןרעמײרּברעֿפ ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה גּוא ,ןערָאװעג טנַאקעּב ַאניח ןיא םיִדֲחּוס
 , קלָאֿפ

 ןענרעלוצסיוא טקישעג טֿפַאשדנַאזעג ַארטסקע ןייא טָאה יט-גנימ רסיק רעד
 ;טֿפַאשרנַאזעג רעד ןיא ןענייז סָאװ ,עטרהעלעג יד .םייה רהיא ןיא ןָאיגילער .יד
 רער ןעֿכלעװ ,רעטסירּפ עשיטסיהדרוּב ייווצ טֿכַארּבעגמימ ןעידניא ןוֿפ ןעּבָאה ,ןזעוועג
 סָאװ ,קלָאֿפ םעד .קלָאֿפ ץרַאֿפ ןָאיגילער רעייז ןעגירערפ ּוצ טּביולרע טָאה רסיק
 יד ויא ,ןהעועג טינ לעּפמעמ ןייק נּוא טסּואוועג טינ רעטסירּפ ןוֿפ ןנַאד זיּב טָאה
 - ?יטסיהדדוּב ןוֿפ טײקֿבײר רעד ּבעיל ּוצ םרערנָאועּב ,ןללָאֿפעג רהעז ןָאיגילער עייג
 בעיל ּוצ ךיֹוא ,טסניד סעטטָאנ םער ייב ןעינָאמרעצ עגיטרַאסיורג גּוא לעּפמעט עש
 ?נעמ ַא ןעכַאמ טֿפַאשררעה נוא טײקֿײר טינ וַא ,טרעלקרעד ןָאיגילער יד םָאװ ,םעּד
 ךילקילג נּוא ,טײקמערָא רער טיט ןייז ןעדירֿפוצ נּוא טײקמערָא רּונ ,ךילקילג ןעש-
 ןעּבָאה סָאװ עֿבלעוַא !ןעּבָאה טשינ רָאג ליוו ןיא טשינ רָאג טָאה סָאװ ,רענעי זיא
 =דרּוּב רעד ןיא ןעּבָאה יד נּוא ןעזעוועג ןעטייצ עללַא ּוצ ַאניח ןיא ןענייז טשינ רָאנ
 . ןענוֿפעג קילג גּוא טסיירמ ןָאינילער רעשעטסיה

 םינ רהיא רַאֿפ ןנָאק ןָאיגילער ַאזַא וַא ,טנעקרער רלַאּב טָאה גנוריגער יד
 םָאװ ,ןעּבעגעגסױרַא להעֿפעב ַא ('ו"בהת .ג) 'נ 65 רהָאי ןיא טָאה גּוא .,ןייז ךילדָאש
 - .ןָאיגילער םויצוֿפנָאק טימ טלעטשעג ךיילג ערהעל עשיטמיהררּוּב יד טָאה-
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 ךיא סָאװ ,"םירַאט, ןעמָאנ םער טימ קלָאֿפ ןייא ךיז טָאה טייצ רעד ךָאנ דלַאּב -- *
 ךןוֿפ ןעסיײרּבָא ךיז טלָאװעג ,ַאניח ןוֿפ טֿבַאמ רעד רעטנּוא ןזעוועג טֿכָאירעטנּוא רעהירֿפ

 יט:ָאל רַּפיֵק רעד .ןערָאװעג גיהּורנּוא רעדיוו דנַאל סָאד זיא םעד ךרּוד נּוא , רהיא
 -=עּב ןייז ןּוֿפ גנּורהיֿפנַא רעד רעטנּוא ,טָאה נּוא עעמרַא עסיורג ַא טלעממַאזעגנייא טָאה
 ;טָאה ּוׁשטָאֿפ .הָריִרְמ יד ןעלליטשנייא טקישעגסיֹורַא יז ,ּושט-ןַאּפ לַארענעג ןעטמהיר
 .רעטייוו ץלא לִיַח ןייז טימ זיא רע רעּבָא ,טליטשעגנייא הָריִרְמ יד דלַאב רּונ טינ

 רעד רעטנּוא רעקלָאֿפ טֿכָאירעטנּוא ,רערנָאל ןעמונעגנייא ,ןעגנַאגעג רעטייוו נּוא
 ןעשיּפסַאק ןוֿפ ןעגערּב חֶרוִמ יד ּוצ ןעמוקעגּוצ זיא רע ויּב ,רֵסיֵק ןייז ןוֿפ טֿפַאשררעה
 רער ּוצ טרָאהעג לָאמטסנעד ןעּבָאה םִי ןעּבלעז םעד ןּוֿפ ןעגערּב בֶרֲעַמ יד . םי
 ?ררעה נּוא רנַאל רהיא ַאניח טייצ רענעי ןיא טָאה טייוו יֹזא ,ַאירעּפמיא רעשימיור
 ;ןייא ןוֿפ ןעועוועג ןיוש יז זיא טנעהָאנ יוזא גּוא ,טלעוו רעד ףיֹוא טעטײרּברעֿפ טֿפַאש
 , גנושררעה רעשיאָאּפָאריײא

 .ַא ןיא טײקגיטֿכװ יד ןענַאטשרעֿפ טָאה ּוׁשט:ןַאּפ לַארענעג רעטמהירעּב רער
 טקישעג טָאה נּוא ,ַאירעּפמיא רעשימיור רעד טימ ןעהעגּוצנײרַא גנּודניּברעֿפ םלערנַאה
 ויּב ןעּבָאה סָאװ יד רעּבָא . ןערהיֿפסיוא ןַאלּפ ןייז טרָאד םיֹור ןייק םיִחּולֵׁש עגינייא
 ןיא ןזעוועג רעלטיטרעֿפ יד .ריִמָּת ןענייז יז סָאװ ,טַאהעג ןעטסנידרעֿפ עסיורג ןַאד
 .םיִחיִלְש יד טרָאטשעג ןעגירטניא טימ ןעּבָאה ,םיֹור ןיא הָרֹוחְס עשיועניח ןּוֿפ לעדנַאה
 -. ןעזָאלעג-יוא טשינ רָאנ ךיז טָאה ןַאלּפ םעד ןוֿפ גּוא ןעמּוקנָא טינ םיֹור ןיא ןעללָאז יז

 עג ,'נ 166 רהָאי ןיא ,לעריֹוא:קרַאמ רַפיֵק רעשימיור רעד ןיֹוש טָאה רעטָאּפש
 ַא םהיא טימ ןעסילש ּוצ ַאניח ןוֿפ רַפיֵק םּוצ םיִחיֵלְׁש טימ ףיש ַארטסקע ַא טקיש
 -רעריוו נּוא ןעגנַאנעגרעטנוא ףיש יד זיא דנערהָאֿפקירוצ רעּבָא ,גַארטרעֿפ סלעדנַאה
 ,ןענעקעּב ּוצ ךיז ַאּפָארײא טימ ןזעוועג טרעשעּב טשינ דנַאל םער זיא

 יי

 ."עיטסאניד עשיראַטאַט יד. רעדַא ,ןאַה:יילבּוח

 ןעּבײהעגנָא רעריוװ ךיז ןעּבָאה ןַאה עיטסַאניד רעד ןּוֿפ ןערהָאי עטצעל יד ןיא

 רעד .ןעזעוועג ליטש רהָאי טרעדנוה ףניֿפ םעעַמִּכ ןענייז סָאװ + ,תֹומָחְלִמ עטלַא יד

 רסיק ןעגעג טֿבַאמעג טנוּב ַא טָאה גנושט:ןַאּפ לַארענעג ןעטמהירעּב םעד ןוֿפ ןהּוז

 עּבָא ןעּבָאה רסיק ןוֿפ רעגנעהנָא יד .ןעמּונעגּוצ הָכּולְמ יד םהיא ייּב טָאה נּוא

 ףיֹוא םֿכַאמעג נֹוא ןעצניװָארּפ ערערהעמ ןעסירעגּבָא ןעּבָאה ,ןעגיוושעג טינ ךיֹוא

 ךיז טָאה ,ןעועװעג גינע ךָאנ זיא סָאד ,ןַאה עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רסיק ַא ךָאנ יז

 טָאה רע ,רסיק ןייז טלָאװעג ,לַארענעג ןעטמהירעּב םעד ןוֿפ ,ןהּוז ןעטייווצ ַא ְךיֹוא

 ןערָאװעג ןיא גּוא ןעצניווָארּפ עגינייא ךָאנ ןעסירעגבָא ,טֿכַאמעג טנּוּב ַא רעדיוװ
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 ערייּב יד ןוֿפ ןעגיוצעג המחלמ יד ךיז טָאה רהָאי 44 ,דנַאל ןיא רסיק רעטירד ַא

 ַאֿפ רעד ןוֿפ רסיק םעד ןעגעג ןעמַאװצ ערייּב נּוא ןרעדנַא ןעגעג רענייא רערירּב

 ךַאװש יֹוזַא דנַאל סָאד נּוא ןעסָאגרעֿפ טּולּב ןעֿבײט טָאה המחלמ יד .ןַאה עילימ -

 .ּפָאק רעייז טנָאקעג רעריװ ןיֹוש ןעּבָאה ןעפעטס יד ןוֿפ ןערַאמָאנ יד וַא ,טֿפַאמעג
 =הָאֿפעגסיױא יד , ןּוהטעגנָא ןעדָאש לעיֿפ קלָאֿפ םער רעדיװ ןעּבָאה נוא ןעּבײהֿפױא

 ןייק ןעהעג הרוחס עשיזעניח ןענַאװַארַאק עצנַאג ןעגעלֿפ עֿבלעװ ףיוא ,ןעגעוו ענער

 4 קלָאֿפ סָאד גוא ,ןרָאװעג טסיװרעֿפ קירּוצ ןענייז + ,קירוצ טרָאד ןוֿפ נּוא ןעידניא

 ,םייּברַא רוטלּוק ןיא גוא טײקֿכײר ןיא טּפַאחעגֿפױרַא ךיוה יוזא טַאהעג ךיז טָאה סָאװ
 ענייז סָאװ ,ןעגנּורנוֿפרע עללַא יר נּוא ,ןעללַאֿפ נּוא ןעקניז ןעּבײהעגנָא קירוצ טָאה
 ןוֿפ .ןעלקיווטנע טנָאקעג טינ ךיז םעד ךרוד ןעּבָאה ןעדנוֿפרע ןעּבָאה עטרהעלעג
 .עיטסַאניד ַא ,רסיק ַא ךָאנ רסיק ַא ןעטיּבעג ךיז ןעּבָאה (נ 960 ןוֿפ) ןָא טייצ רענעי
 יו זיא םע ןעּבײהעגֿפיֹוא טינ ּפָאק ןעד רהעמ ןיֹוש טָאה קלָאֿפ סָאד , עיטסַאניד ַא ךָאנ
 ..ּביור טימ טסּבלעז סע ןעּבָאה םּורַא ןּוֿפ רעקלָאֿפ ערליוו יד נּוא ןרָאװעג ןרָארֿפעגנײא
 ךיז נּוא ןעלעטש סיֿפ ענייז ףיֹוא ךיז ללָאז םע ,ןעקעװֿפוא טנָאקעג טינ ררָאמ נּוא
 . םהיא ףיֹוא ןָא ןעללַאֿפ סָאװ יד ןוֿפ ןערהעװבָא

 ,קרַאטש נּוא םיורג + ּוצ ןערַאטַאט עשילָאגנָאמ יד לייוורעד ןענייז טייצ רענעי ןיא
 שטָאח ,םירוּבג עסיורג נּוא ןעממַאטש ךס ַא ןוֿפ קלָאֿפ ַא ,ןעסּכַאװעגסיױא קלָאֿפ
 רעשירַאטַאמ ןייא טָאה (ה"פתת 'ד) 'נ 1198 רהָאי ןיא ,עדליױשּבלאה ןעטסניימ םַא
 ,ַאניח ןָאֿפ ןעסירעגּבָא יש:ןעש נּוא ילישט:עּפ ןעצניװָארּפ ייווצ .עטסעּב יד םַאמש
 ןוֿפ וסיק רעד .רדנַאל ןעצנַאג ץֿפױא ןעֿפרָאװעג הָמיֵא נּוא קערש ַא ןענַאד ןוֿפ גּוא
 ןעשילָאגנָאמ ןעגיטֿכָאמ .םעד ייּב טלעוּפעג תֹונָּמַמ עסיֹורג ךרוד ּוליּפַא טָאה ַאניח
 ןזעוועג ןערַאטַאט עללַא רעּביא ךיוא רעשררעהרעּבָא רעד זיא סָאװ ,ןַאח?םיגנישט רסיק
 יד ,טסָאג ענעטעּבעג טינ יד ןעּבײרטּוצסירַא עעמרַא ןייא ןעקיש םהיא ללָאז רע
 ּוצ ַאניח ּוצ ןעמַאדלָאס ענייז ןענייז םיֹוק רּונ ,ןעצניוװָארּפ ייווצ ענייז ןּוֿפ ןערַאטַאמ
 גּוא ,ןערַאטַאמ יד רעדירּב ערעייז רַאֿפ ןעמּונעגנָא רעסעּב ךיז יז ןעּבַאה ןעמוקעג
 רעטרעיומעג רעסיורג רעד רעּביא רעּבירַא יז ןענייז , יז ןעגעג ןעטיירטש ּוצ טַאטשנַא
 2עפ טרָאטש רעד ןיא ןײרַא ,רעדירּב ערעייז טימ טגינײארעֿפ רלַאּב ךיז ןעּבָאה ,דנַאװ
 :ַאמ ַא ךיז ןוֿפ ייז ןעּבָאה רעטָאּפש .דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא טשררעהעג ןעּבָאה נּוא גנוק
 + ןעטייהעג טָאה סָאװ ,ןַאח:םיגנישט ןּוֿפ לעקינע ןייא ,ןעּבילקעגסױא רסיק ןעשירַאמ
 ךיז טּביה םהיא ןוֿפ .,ַאניח ץנַאג רעּביא רסיק ןערָאװעג זיא רע נּוא ןַאחיילבּוה
 ,(ט'כק .ה) ינ 1368 זיּב טריגער טָאה סָאװ , עיטסַאניד עשירַאטַאט יד ןָא

 רעייז ןיא ןעועניח יד ךָאנ ןעּבָאה רסיק ןעטרעלקעגֿפױא נּוא ןעגולק ַאזַא
 =עג קלָאֿפ רערנַא ןייא ןּוֿפ זיא רע סָאװ ,טעטֿכאעגנוא . טַאהעג טינ םהיא זיּב דנַאל
 =עג קלָאֿפ ןייז רַאֿפ רונ רע טָאה +,ַאניח ןוֿפ רסיק ןערָאװעג רע ןיא םיוק ,ןעועוו
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 =רעֿפ ןערַאמַאט יר טָאה .דנַאל םינוֿפ רענהָאװניײא עללַא רַאֿפ : טסייה םָאד ,טבעל

 :לָאֿפ עטערנַאװּרעֿפ עדייּב יד סָאד ,ןּוהטעג סעללַא טָאה ,רעועניח יד טימ טגינייא

 ןרעװ נוא ןעצלעמש ןעמַאזוצ ךיז ןללָאז ,ןעלָאגנָאמ יד ןּוֿפ ערייּב ןעמַאטש סָאװ ,רעק
 ןרעסַארגרעֿפ ּוצ טנָאקעג רּונ טָאה רע סָאװ ןּוהטעג נּוא טגרָאזעג טָאה רע .קלָאֿפ ןייא:
 עשילָאגנָאמ עללַא ןעמונעגנייא טָאה ,ַאניח ןּוֿפ ןעצינערג יד ןרעטייוורעד ּוצ נוא
 רע .ַאניח טימ טגינײאדעֿפ טעּביהט ץנַאג טָאה נּוא םּורַא ןוֿפ רעקלָאֿפ עדליוו בלַאה!
 ןעמהענּוצנָא ןעגנּואווצעג ייז טָאה נּוא ַאניח:ןיח:ָאק נּוא םַאיס טימ ןעגָאלשעג ךיז טָאה
 .ןעזניצ עסיֹורג םהיא ןעלהָאצ נּוא גנושררעה רעּביױא ןייפ

 ?יורג םעד ןעקנַאררעֿפ ּוצ קלָאֿפ שיועניח סָאד םהיא טָאה ץלַא יװ רהעמ רונ
 ןעצטּונ לעיֿפ ױזַא דנַאל םעד טָאה סָאװ נּוא ןעֿכַאמ טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,לַאנַאק ןעס
 ,"לַאנַאק רסיק, ןעמָאנ םעד טימ טנַאקעּב טלעװ רעד זיא לַאנַאק רער ,טֿכַארבעג

 ,ַאניח ןּוֿפ רעדנָאל-ֿבַאלֿפ נּוא;ֿפימ יד רעדָא ,דנַאל ןוֿפ ןעצניוװָארּפ עגירדינ יד

 0 ןעֿבײט עסיֹורג ערהיא ןוֿפ ןעגנוצײלֿפםױא ןוֿפ ןערייל לעיֿפ טֿפָא רהעז ןעגעלֿפ
 ךרוד טַאהעג נּוא בֶרֲעַמ ןיא גרעּב עֿכױה יד ןוֿפ םיֹורא טסילֿפ סָאװ ,ָאהגנַאָאה רעד:
 ,ַאניח הֶרְוִמ ןיא ויָשסָאװ ,םי ןיא ןיירַא טלַאֿפ רע ויּב ,רעטעמָאליק 4300 ןוֿפ גנעל ַא ןיא
 רַאֿפ רעגנעל ךָאנ זיא םָאװ . ,גנַאיק:עשטגנַא:יא רער ךיוא זיא ָאהגנַאָאה רעד יװ נּוא
 רָאג ןעּבָאה סָאװ ןעצניוװָארּפ ערעֿכָאה לעיֿפ ָאד ןענייז םעד רעסיוא . ןעטסרע םעדי
 ױזַא , יז ּוצ ןעצניװָארּפ ערעדנַא ןּוֿפ הרֹוחס ןערהיֿפרעּביא סָאד נּוא ,טינ ןעֿבײט ןייק
 טָאה םעד ּבעילּוצ ,ןעזעוועג רעוװש רהעז זיא ןעצניװָארּפ ערעדנַא ּוצ ייז ןוֿפ יוװ
 םעד זיא סעללַא סָאד .ןעלקיווטנע טנָאקעג טינ ןעצניװָארּפ ענעי ןיא רחסמ רעד ךיזי
 סָאװ טַאטשנַא נּוא ,ןרעסעּברעֿפ ּוצ ןעגעלעג ןעניז ןיא ןַאח:ײלבוח רסיק ןעגולק
 יורג יד ןעגנו:זווצעג קלָאֿפ סָאד טָאה יט:גנַאװה:יש:ןישט רסיק רעשיטָאּפסעד רענעי
 ?יילבּוה ךרַאנָאמ רענולק רעד טָאה ,ןעסילשרעֿפ ּוצ דנַאל סָאד ,ןרעיֹומסיֹוא דנַאװ עס
 רַאֿפ ןעֿבַאמ געוו םעווקעּב נּוא ןעֿפָא ַא ללָאז סָאװ ,ןעֿבַאמ לַאנַאק ַאזַא טזָאלעג ןַאח
 ?עג ןהָא נּוא םייקרעווש ןהָא ןערהיֿפ ּוצ רעּביא הרֹוחס ןייז נּוא ןערהָאֿפ ּוצ ,קלָאֿפ ןייז

 ;רעֿפ גנוצײלֿפרעֿפ ןוֿפ רעֿפרָאר גּוא רערלעֿפ ענייז ךיוא ללָאז לַאנַאק רעד נּוא ,רהַאֿפ
 , רעהַא זיּב ןעטילעג טָאה קלָאֿפ םָאר סָאװ ןוֿפ יי

 רע ויא זײװרעטרָא ,לַאנַאק רעד טָאה גנעל יד רעטעמָאליק 1100 יװ רהעמ
 עֿכיוה ייװצ טימ רע טָאה ןעדנעגעג עגירדינ יד ןיא . רעמעמ 80 ויּב 30 ןוֿפ טיירב:
 ןעדנעגעג יד ּבָא ןעטיה נּוא ךרּוד טינ רעסַאװ סָאד ןעזָאל סָאװ ,ןעלַאװ ענעטָאשעגנָא
 רעד ןיא ןעטּסָארג םעד רַאֿפ ךיז טנעֿבער רע סָאװ ,לַאנַאק רעד , גנוצײלֿפרעֿפַא ןוֿפ

 ךָאנ ךיז ןעגײװצרעֿפ םעד ץּוח , רנַאל ןוֿפ ןעֿבײט עסיורג עללַא טגינײארעֿפ ,טלעוו
 ןרעגנירגרעֿפ גוא ןעלַאנַאק ןעּבענ !ןעטיז ערייּב ןוֿפ גנעל רעצנַאג ןייז ןיא םהיא ןיֿפ
 . ןעמייװצ םוצ טרָא ןייא ןוֿפ רהעקרעֿפ םעד;
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 םענעטלעז םעד ןעקנַאדרעֿפ ּוצ טָאה דנַאל סָאד סָאװ ,תֹובֹוט עללַא יד רעסיוא

 תֹודָמ ענעטלעז טימ טנעֿכײצעגסױוא ןײללַא ךיז רע טָאה ,רעשררעה ןעשירַאטַאש
 =ער עללַא ןעּבעגעגּבָא גנּוטֿבַא עגירָאהעג יר טָאה , ןענָאועג ײרֿפ ןועוװעג ,תֹוּבֹומ
 =נײרַא ןעטסירק טָאה נוא טצָאשעג ןָאיגילער רעֿכילטסירק רעד ּוליִּפֲא טָאה ,ןענָאיגילי
 םָאה נּוא ןעמּונעגֿפיֹוא יז רע טָאה ףיֹוה ןייז ןיא ְךיֹוא רעּבָא ,דנַאל ןיא רּונ טינ ןעזָאלעג
 םהיא נוא ןעּבײהּוצֿפױא קלָאֿפ שיועניח סָאד טנָאקעג רּונ טָאה רע סָאװ , ןוהמענ
 ןוֿפ גּוא (ו"נ .ה) 'נ 1298 ןיא ןעּברָאמשעג זיא רע .טלעװ רעד ןיא ןעֿכַאמ סיֹוהג
 1268 ויּב טריגער טָאה עֿכלעװ ,יןעּוא, עיטסַאניד עשילָאגנָאמ יד ןָא ךיז טּבייה םהיא
 ,(טיֿבק ,ה)

 ןעּבָאה נּוא ןועועג רעשררעה עטנעֿבײצעגסױא ךיֹוא ןענייז רעגלָאֿפֿכַאנ ענייז
 םינ זיא קלָאֿפ ןעשיועניח ןעצלָאטש םעד רעֶּבָא ,ןּוהטענ תֹובֹומ לעיֿפ רנַאְל םע
 גוא רעמּוגַא שטָאה ,רֵסיֵקַא ןעשררעה ללָאז םהיא רעּביא זַא ,ןענַאטשעגנָא
 םעד טעטֿכַאעג טינ רונ טינ טָאה נוא ,םַאמש ןעדמערֿפַא ןוֿפ טרָאֿפ רעּבָא רעײרטענַא
 ,ןּוהטעג םהיא טָאה רע סָאװ תֹובֹומ לעיֿפ יֹוזַא רַאֿפ ןַאח:ײלבּוח רֵסיֵק םענעּברָאטשעג
 ?םעז נּוא ןעּבײרטרעֿפ ּוצ רעגלָאֿפֿכַאנ ענייז יװ טײקֿבילגָאמ עללַא טֿכוזעג ךָאנ רעֶּבָא

 =יװ ךיז ןעּכָאה רַאֿפרעד .רעועניח םענעריױּבעגַא רַסיֵק ַא ןָארהמ ןעשיזעניח ףיֹוא ןע
 =ושט ןעמָאנ ןטימ דלעה ַא טֿװענּבָא ךיז טָאה סע ויּב תֹומָהְלמ ןעּבײהעגנָא רעד
 ַא ,ןַאח:רּומיטןַא ָאהָאט רַפיֵק םעד ןענעג לִיַח ַא טימ סיֹורַא זיאר עֿבלעװ ,גנַאשט:ןעוי
 ןײללַא ןרָאװעג נּוא הָכּולְמ יר םהיא יּב ןעמּונעגּבָא טָאה נּוא ןַאהײלבּוח ןוֿפ לעקינע
 זיּב 1368 ןוֿפ טריגער טָאה עֿכלעװ ,גנימ עיטסַאניד יד טעדנירגעג טָאה רע נּוא . ריק
 , הית ,ה ויּב ט"בק ,ה) 'נ 1644

 קלָאֿפ סָאד נּוא ,ַאניח ןיא טשררעהעג ןעּבָאה עיטסַאניד רעד ןוֿפ ץ'רַפיֵה 6
 ךילקילג יֹוזַא טינ ןיוש טָאה גנַאט:ןיש רַפיֵק רע516 רעד . טלהיֿפעג ןערירֿפוצ ךיז טָאה
 ,רעגנָאגרָאֿפ .ענייז יװ טשררעהעג

 יח ןעּבענ גנַאל ךָאנ טָאה סָאװ ,ּזדנַאמ ןעמָאנ םעד טימ קלָאֿפ שילָאגנָאמ ַא

 טּבעלעג גיהּור גּוא ןועװעג ליטש לָאמ עללַא זיא סָאװ ,טנהָאװעג ץינערג רעשיוענ

 ,ןעּבײהעגֿפױא גנּולצּולּפ ךיז טָאה , רַפיֵק ןעשיזעניח ןוֿפ טֿפַאשררעה רעד רעטנוא
 ?נירַא ךיז טָאה נוא ןַאמיהק נּוא ּווטוא;ינ , ןערַאטַאט יד םימ .טגינײארעֿפ ךיז .טָאה
 ןוֿפ יז טָאה גנּוריגער עשיזעניח סָאד ןַא נּוא ,גנּוטיָאַא יל ץניוװָארּפ רעד ןיא טּפַאחעג
 תֹומְחְלַמ עגינייא ךָאנ נּוא רַסיֵק ןענעג סיֹורַא ײז ןענייז ,ןעּבײרטסױרַא טלָאװעג טרָאד
 ןָארהמ ןיֿפיוא טצעזעג נוא גנימ עיטסַאניד רעֶד ייּב גנורינער יד ןעמּונעגּבָא יז ןעֶּבָאה
 ?נַאמ רעד ןוֿפ רעטסרע רעד זיא רע נּוא יזטןּוש ןעמָאנ םעד טימ דלעה ןעשירווהנַאמ ַא
 .טייצ רעטצעל רעד ויּב ַאניח רעּביא ךָאנ טשררעה עֿכלעװ , גנישט עיטסַאניד רעשירוזד
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 , (הית .ה) 1644 גנישט עיטסאניד עשירוזדַאס רעד

 ךָאנ טריגער עֿכלעװ ,עיטסַאניד רעשירּוזדנַאמ רעד ןוֿפ רסיק רעטּפרע רעד

 =ּונ רעסיוא טָאה נּוא ןועװעג רעשררעה רעטנעֿכײצענסױא ןיא זיא ,ַאניח ןיא טציא

 . רנַאל ןּוֿפ רֶחֶסֵמ םעד ןרעטײרּברעֿפ ּוצ טֿבוועג םרעדנָאזעּב הָניִרְמ ןיא גנּונדרָא עמ

 םימ ןעלדנַאה ןעמוקעג לָאמ ןעטסרע םּוצ םיִרֲחֹוס עשיסּור ןענייז ןעמייצ ענייז ןיא

 רלעה רעטמהירעּב ַא זיא ,1669 רהָאי ןיא ןרָאװעג רסיק זיא סָאװ , יה?גנַאהק ןהיז ןייז .ַאניח

 נוא ,ַאניח טימ ןעמַאטש עשירַאטַאט עללַא טגינײארעֿפ רעריװ טָאה נוא ןזעװעג

 =טסירק ןיֹוש ןענייז טייצ ןייז ןיא , דנַאל םּוצ טעּביהמ הָניִרְמ .יד ןעצנַאג ןיא ןעמּונעגּוצ

 םוהטנעטסירק סָאד ןעטײרּבוצסיֹוא ןועװעג .ַאניח ןיא ןרענ:זיסימ עשילָאטַאק עֿביל

 םָאװ המחלמ רעד ןּוֿפ ,טציטשעג םעד ןיא יז טָאה רסיק רעד נּוא , רעזעניח יד ןעשיװצ

 עסיורג ערייּב יד טָאה סָאװ , םֹולש ַא סיֹורַא זיא דנַאלססּור ןענעג טרהיֿפעג טָאה רע

 : ,טייצ עטצעל רעד זיּב ןעדנּוּברעֿפ טֿפַאשדנײרֿפ ַא טימ רערנָאל

 =נַארֿפ גּוא רעדנעלגנע יד ןיוש ןעּבָאה גנּוריגער ןייז ןוֿפ ןערהָאי עטצעל יד ןיא

 ,ןָאטנָאק ןוֿפ רנעגעגמּוא ןעצנַאג ןיא נּוא ןָאטנַאק ןיא טַאהעג ןעטֿפעשעג עסיורג ןעזיֹוצ

 ןיֹוש זיא רע , 118 ויּב 1793 ןוֿפ ישט-גנָאי ןהז ןייז טריגער טָאה םהיא ךָאנ :

 ּואװ ןעטסירק ןעגלָאֿפרעֿפ ןעּבײהעגנָא ןיֹוש טָאה נּוא רעטָאֿפ םּוצ ןועװעג ךיילג טינ -
 זיא עיטסַאניד רעשירּוזדנַאמ רעד ןוֿפ רעטסעטמהירעּב רעד רעּבָא . טנָאקעג טָאה רע
 מָאה נּוא 1796 ויּב 1736 ןוֿפ טריגער טָאה סָאװ , עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רסיק רעט:4 רעד

 שנעמ רעטערליּבעג טסֿבָאה ַא ןייללא זיא רע סָאװ רעסיוא .גנַאל:ןַאיהק ןעֿפּורעג ךיז
 יד טציטשעג רע טָאה ,טסַאֿפרעֿפ רעֿכיּב עשיטעָאּפ לעיֿפ ןײללַא טָאה גּוא ןזעװעג
 נּוא ןעזעל ןענָאק ללָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאר זַא ,טגרָאזעג טָאה נּוא דנַאל ןיא רּומַארעטיל

 ע?ילרעוייק ַא טֿכַאמעג רע טָאה ןיקעּפ ןיא ,קלָאֿפ טערליּבעג ַא ןרעװ נּוא ןעּבירש
 םָאװ ,רעֿביּב רנעזיוט גיצֿכַא טרערנוה זיּב ןעּבילקעגנעמַאזּוצ טָאה רע ּואװ , עקעטָאלּכיּב
 גָאליֿפ נּוא רעּבײרש עטסעּב יד טייצ עטֿכישעג רעשיזעניח רעצנַאג רעד ןיא ןעּבָאה
 ןוֿפ ןעמרַאקדנַאל נּוא רעֿכיּברעטרָאװ ןעּביירש טוָאלעג טָאה רע . ןעּבירשעג לָאמ ַא ןעֿפָאז
 +םסּור נּוא ַאניח ןעשיװצ טֿפַאשדנײרֿפ יד טֿכַאמעג רעקרַאטש ךָאנ טָאה נּוא ,דנַאל
 םּוצ טֿפַאשרנײֿפ ןוֿפ טינ רעּבָא ,ןזעװעג םּוג טינ ּוליפא רע זיא ןעטסירק ּוצ . דנַאל
 סָאר זַא ןהעזעגרָאֿפ טָאה רע : ןעֿבַאזרּוא עשיטילָאּפ ןיֿפ רעּבָא ,ןעּבױלג ןעֿבילטסירק
 רעד זיא טײצ ןײז ןיא . ןעּבָאה ןעגנולקיװרעֿפ עשיטילָאּפ לעיֿפ םעד ךרּוד ןנָאק דנַאל
 ּבצ גנּוריגער ןייז ןּוֿפ ןעמָאנ םער ןיא ,ַאניח ןייק ןעמּוקעג ײנטרַאקַאמ דרָאל רעשילגנע
 לעוֿפ טינ רעּבָא טָאה רע ,ַאניה נּוא דנַאלגנע ןעשיװצ גַאטרעֿפ לעדנַאה ןעֿכַאמ
 , ןערירֿפּוצנּוא קרַאטש דנַאלגנע ןייק ןערהָאֿפקירּוצ טזּומעג נּוא , ןעזעװעג

 ךיז טָאה סָאװ , גנילָֿאװש ַא ,גניק:ַאיק ןהּוז ןייז טשררעהעג טָאה םהיא ךָאנ
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 רהעו ןועוועג זיא טייצ סגנוריגער ןייז , ןעגינגרעֿפ עֿבילטלעװ ּוצ ןעּבענעגרעּביא רוב
 : .עיטסַאניד עשירשודנַאמ רעד רַאֿפ םרעדנָאזעּב גּוא ַאניח רַאֿפ ערעווש ַא

 ָאר ךיז ןעּבָאה ןעזעניח יד רערייא ךָאנ ,ַאניח ןּוֿפ רענהָאװניײא עגילָאמַא יר
 ןערָאװעג טיירּפשוצ נּוא ןעּבירטרעֿפ רעזעניח עטסרע יד ןוֿפ ןענייז עֿבלעװ ,טצעזעּב
 .גנולצולּפ ןעּבָאה ,ּוׁשטיָאיִמ ןעמָאנ ןטימ ןזעוועג טנַאקעּב ןענייז נּוא גרעּב יר ןעשיווצ
 .ךיז טָאה רסיק רעד .טֿבַאמעג טנוּב ןעֿבילרהָאֿפעג ַא ןעּבָאה נּוא ןעמּוקעּב טֿכַאמ
 ןעממּוס עסיורנ ךרּוד טֿפױקעגסיױא ךיז רע טָאה ,ןעמהענוצנייא יז ךַאװש ּוצ טלהיֿפעג
 ןרָאװעג גיהּור דנַאל סָאד זיא םיֹוק ,ןעּבעגעג רערהיֿפנַא ערעייז טָאה רע סָאװ ,דלענ
 :עג עמייהעג ַא ,טנּוּב רעיינ ַא ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה ,דנַאטשֿפױא ּושט:ָאימ םעד ןוֿפ
 (עילילרעסַאװ עסייוו יד) אַאיקןַא יל;ײעּפ ןעּבענעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשללעז
 קעווצ םעד טימ ,"רסיק רעֿכַאֿפ-יירד, רעד רערָא ,גנַאָאה:ןָאז רערהיֿפנַא םעד רעטנּוא
 טֿכַאמ רעסיורג ַא טימ טָאה ,עיטסַאניד רוזדנַאמ רעד ןוֿפ רפיק םעד ןעצמעזוצּבָארַא
 .ףַאש ןעצניװָארּפ יד ןעמונעגנייא לייוורעד טָאה גּוא ,גניקעּפ ןייק ןהעג טזָאלעג ךיז
 המחלמ עֿבילרעניא יר ךיז טָאה דנַאנײא ךָאנ רהַאי טֿבַא .ערעדנַא לעיֿפ גּוא גנימ
 ,רעגיטולּב רעד ןיא .ןעטייז עדייּב ןוֿפ ןרָאװעג ןעסָאגרעֿפ זיא טּולּב לעיֿפ נּוא ןעגייצעג
 :ָאװער יד טימ תומחלמ ענידנָאטש ןיא ןזעװעג ןעמּונרעֿפ זיא הכולמ יד ןעוו ,טייצ
 זיּב (רעּביױר םִי) ןעטַאריּפ עדנַאּב ַא ןעּבילקעגנעמַאזוצ ליוורעד ךיז טָאה ,ןרענָאיצול

 ?יילק דנעזיומ רעּביא נּוא (ןעֿפישסגירק 5 , ןעקנָאזד 800 טימ ,ןנַאמ רנעזיומ 0
 עללַא ךיוא נּוא ,ןעֿפיש ערמערֿפ נּוא ענעגייא טּבױרעג ןעּבָאה סָאװ ,ךעלֿפיש ענ
 .שלרסיק יד .טֿכַאמעג טסיװ נּוא טש טריֹומעג ,טרעדנילּפ ּוצ טדָאטש ןעֿפַאה
 טנָאקעג טשינ רָאג יז טימ טָאה ,ייז ןעגעג ןערָאװעג טקישעגסיורא זיא סָאװ ,עמָאלֿפ עֿב
 .ףעֿבילרסיק רער רַאֿפ ןזעוועג טריוינַאגרָא רעסעּב גּוא רעקרַאטש ןענייז יז ,ןעֿבַאב
 .וס עסיורג ,ערנַאּב רער ןוֿפ רערהיֿפנַא יר םזומעג טָאה גנּורינער ירד ,עעמרַא
 !ףיז נּוא יי ענעגייא ןעזָאל הּור ּוצ ןעטסגינעוו ןעללָאז יז , ןעלהָאצעּב ןעּמ
 ןעמייצ עטצעל יד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,ןעֿפיש עדמערֿפ ןוֿפ ּביֹור םער טימ ןעגּוננעּב
 םימ ַאּפָאריײא ןוֿפ רחסמ רעד זיא םעד ךרּוד ,םֿפָא יֹוזַא ַאניח ןייק ןעמּוק ןעּבײהעגנָא

 ןעטַאריפ ערנַאּב יד טָאה 1810 רהָאי ןיא טסרע .ןערָאװעג טרָאטשעג ןעצנַאנ ןיא .ַאניח
 , ןריטסיזקע ּוצ טרָאהעגֿפױא

 ןיא רעגנּוה ַא ןועועג טיצסגנוריגער רעד ןיא זיא ןעדנָאטשמּוא עללַא יר ּוצ
 גוא טדָאטש ןעקנורטרער ןעצניזָארּפ ענעדישרעֿפ ןיא ןעבָאה ןעגנוצײלֿפרעֿפ , רנַאל
 ד ןּוֿפ ףָארטש ַא רַאֿפ ןעמּונעגנָא ןעקילגנּוא עללַא יר טָאה קלָאֿפ סָאר נּוא ,רעֿפרַאד
 ,"ר ןיא לָאט עללַא ,רסיק םעד ןוֿפ גנּוריגער עגידניז נּוא עטֿפעלש יד רעּביא רעטסײג

 ןעטימ ןיא ןעּברָאטשעג גנּולצּולּכ זיא רע זיּב ,ןרָאװעג רעקרַאטש םהיא ּוצ הָאְנַׂש -
 עשיועניח יר טגָאז ,םיֹוא טוײװ סע יװ . ןועועג גָאיעג ַא ףיוא זיא רע ּואװ רלַאװ
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 . ןעמּונעג ןעּבעל סָאד טרָאד טײל ענעגייא ענייז םהיא ןעּבָאה ,עטֿבישעג
 ןהּוזַא (טֿפנּונרעֿפ ןוֿפ ץנַאלג) . גנַאוק:ָאַטט ןָארהט ן'ֿפױא ףיֹורַא זיא םהיא ךָאנ

 לעיֿפ ןיֹוש זיא רע ,עיטסַאניד רעשירּוודנַאמ רענעגייא רעד ןּופ ךיֹוא גנינ:ןַאימ ןוֿפ
 סָאװ , רנַאל ןיא ןעגנונררָאנּוא יד רעּבָא . רסיק ןעגירָאֿפ םעד רַאֿפ ןועװעג רעסעּב
 טימ זַא ,ןזעװעג לעיֿפ ױזַא ןענייז ,רסיק רעגירָאֿפ רעד ןעוָאלעג השּוריּב םהיא טָאה-

 :עּברעֿפ םיּפע רּונ רע טָאה ,ןרעסעּברעֿפ ּוצ עגַאל יד ןעגנּוגנערטשנָא ענייז עללַא

 1190 רהָאי ןוֿפ ךָאנ . ןזעװעג רעגרָא נּוא רעגנערטש ךָאנ רע זיא םּוהטנעטסירק םּוצ . טרעס
 ןעטסנידרעֿפ יד ,ןָאטנָאק ןיא טַאהעג ןעטֿפעשעג עסיורג רעדנעלגנע יד ןיוש ןעּבָאה
 טנױלעג רעדנעלגנע יר טָאה סע וַא ,םיורג יֹװַא ןזעװעג ןענייז לערנַאה םעד ןוֿפ
 ,ןעלדנַאה יז טזָאל ןעמ יּבַא ןעגָארמ ּוצ רעּבירַא ןעטסירק םלַא ןעגנוגלָאֿפרעֿפ עללַא
 ךיֹוא ןעגנּוגלָאֿפרעֿפ ענייז ןיֹוש ןעּבָאה רסיק םער ןוֿפ גנוריגער רעד רעטנּוא
 :יװ ןעקיש ּוצ ןזעװעג ןעגנואווצעג זיא דנַאלגנע גּוא ,ןעדַאש ןעּבײהעגנָא רָחֶסִמ םער
 :רעֿפ נינעװ לעיֿפ שטָאח גנוריגער רעשיזעניה רעד יײּב ןעקריװסיוא ןעטדנַאזעג ַא רעד
 טינ ְךיֹוא רעּבָא טָאה רעטדנַאזעג רעד ,לעדנַאה םעד ּבעיל ּוצ עגַאל יר ןרסעּב
 רונ ,ענַאל יד ןרסעּברעֿפ ּוצ ןעֿכָארבשרעֿפ ּוליפא טָאה גנּוריגער יד ,טלעופעג

 , ןעגָאו טינ ןָאק ןעמ גּוא ,טֿכַאמעג רעגרָא ךָאנ יז טָאה ןרעסעּברעֿפ ּוצ טָאטשנַא
 | 0 .ןועװעג טֿבערעגנּוא ןעצנַאג ןיא זיא יז זַא

 ,1840 רהאי ןיא דנאלגנע םימ המחלמ יד

 ,םויּפָא םעד ןוֿפ ןענַאטשעב זיא ַאניח ןיא רעדנעלגנע יר ןוֿפ רחסמ טפיוה רעד
 :עג טינ רעועניח יד ןעּבָאה רעהירֿפ ,ןעידניא ןוֿפ רעהַא ןעגנערּב ןענעלֿפ ײז סָאװ
 םּוצ ןעֿכױרּבעג םּויּפָא םעד טנרעלעג ײז ןעּבָאה רעדנעלגנע יר ,םּויּפֶא ןוֿפ טסואו
 סָאד סָאװ ,רעּבָא ןעדַאש יד .טנהָאװעגּוצ ּוצרעד ךיז טָאה קלַאֿפ סָאד נּוא , ןרעֿבױר
 הימ ךיז טָאה יז נּוא ןרָאװעג טנַאקעּב גנורינער רעד רלַאּב ןענייז ,טֿכַאמ ןרעֿבױר םויּפָא
 יד , דנַאל ןוֿפ ןערהיֿפּוצסױא ןרעֿכױֹור םּויּפֶא סָאד עצעועג ערערנּוועּב ךרוד ןעּבעגעג
 ּוצ ןיוש זיא טדָאטש:ןעֿפַאה יד ןיא קלָאֿפ סָאד ; ןעֿפלָאהעג טינ ןעּבָאה עצעזעג עללַא

 =עּב ןעֿבילרסיק םער ןעגלָאֿפ ּוצ ןעלליװ ןעטסעּב ם'יב נּוא ןזעװעג טנהָאװעג םעד
 :נּואוצעג זיא גנּוריגער יד ,ןענהָאװעגּבָא טנָאקעג טינ ךיז רערעֿכױר יד ןעּבָאה ,להעֿפ
 סָאד רּונ ,דנַאל ןיא הרוחס עֿכילרָאש ַאזַא ןערהיֿפנירַא ןעטָאּברעֿפ ּוצ ןזעװעג ןענ
 טָאה ןעמ : טֿפעשעג:לעגּומש ַא ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה סע ,ןעֿפלָאהעג טינ ךיוא .טָאה
 טָאטשנַא רונ ,רעהירֿפ יװ רהעמ ךָאנ טרהיֿפעגנרַא םּויּפָא םעד דנַאּברעטנָאק םלַא
 םּיּפֶא רער גּוא ןעמּונעג להָאצּבָא ןעסיװעג ַא ןּוֿפרעד ננּוריגער יד טָאה רעהירֿפ סָאװ



 82 ,8 ניחה !

 טַאהעג טשינ רָאנ םעד ןּוֿפ גנוריגער יד טציא טָאה , ןזעװעג רעייהט דנַאל ןיא זיא
 סָאר , קלָאֿפ ןעשיוװצ ןרָאװעג טרעטײרּברעֿפ רהעמ לעיֿפ ךָאנ זיא ןרעֿבױר סָאד נּוא
 ּוצ ןעּבעגעגסיֹורַא להעֿפעּב ַא טָאה נּוא ןעגייווש טנָאקעג טינ גנּוריגער יד ןיוש טָאה
 ףיוא .ןעטֿכינרעֿפ גּוא רנַאל ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,םויּפָא ןעצנַאג םעד ןעריקסיֿפנָאק
 , םּויּפא ןעטסַאק דנעזיוט 59 ןעמּונעגּוצ רעדנעלגנע יר ייּב ןעמ טָאה להעֿפעּב םעד
 ַאזַא ףיוא רערנעלגנע יר ןעּבָאה יַאדוַא ,לּבּור ןָאילימ 40 רעּביא ןעֿפָארטעּב טָאה סָאװ
 =עּב ללָאז יז גנוריגער רעד ןיֿפ טגנַאלרעֿפ ןעּבָאה גּוא ןעגייווש טנָאקעג טינ ןערַאש
 =עג ךָאנ ךיז טָאה ּוצרעד ,טרעֿפטנָאעג טינ טָאה גנּוריגער יד ,ןעדָאש ץ'רַאֿפ ןעלהָאצ
 זיא רערנעלגנע ןייא ייַּב םּויּפָא יהטרַאּפ עסיֹורג ַא ןעריקסיֿפנָאק םייּב סָאד ,טֿכַאמ
 ללָאז ןעמ טגנַאלרעֿפ ןעּבָאה רעזעניח יד ,ןרָאװעג טדיוטעג רעטמַאעּב רעשיזעניח ַא
 טָאה רַאֿפרער ; טגַאזמנע סע ןעּבָאה רעדנעלגנע יר נּוא ןעּבעגסיֹורַא רעררָאמ םעד
 ןייק נּוא ,טפֹוהרעּביא טסירק ןייק רָאהמ רעזעניח ןייק זַא ,טֿכַאמעג םֶרָח ַא ןעמ
 רעדנעלגנע יר .ןעֿפױקרעֿפ קנַארטעג ןייק נּוא זייּפש ןייק ,םרעדנָאזעּב רערנעלגנע
 +טנע נוא ןעֿפיש ערעייז ףיוא ןעצטעז ּוצ ךיז ןזעוועג ןעגנּואווצעג םעד ךרוד ןענייז
 ןעמ :קלָאֿפ םּוצ ןעּבעגענסױרַא להעֿפעּב ַא טָאה ןי ל ןוֿפ רָאטַאנרעּבּוג רעד , ןעֿפױל
 =עגנעמַאווצ טָאה גנַאוק לַארימדַא רעשיזעניח רעד נּוא- , ןעקנערמרעד ןעֿפֿפיש יר ללָאז
 טָאה גּוא 1840 רַאּורּבעֿפ ןעט:28 םער סױרַא זיא נּוא ןעקנָאזד 99 ןוֿפ עטָאלֿפ ַא ןעמּונ

 ?טנָאעג רעּבָא ןעּבָאה רעדנעלגנע יד .ןעֿפיש עשילגנע יד ןעריררַאּבמָאּב ןעּביײהעגנָא
 רעּבָא טָאה סָאד ,קעװַא קירּוצ טומעג טָאה רע נּוא רעײֿפ ןרעקרַאטש טימ טרעֿפ
 ,זטמסירק ערערנַא ןָא ןועװעג םקָונ/ ךיז ןעּבָאה רעזעניח יר זַא ,ּוצ רעד טֿכַארּבעג
 ןייא אניח ןזעװעג ןעגנואווצעג זיא דנַאלגנע ,ןענוֿפעג רנַאל ןיא רּונ ןעּבָאה ײז ּואוו
 רעד ןעמוקעג זיא רהָאי ןעּבלעז ןיא ינּוי ןעמ:28 םעד ,ןרעלקרע ּוצ גירק ענעֿפָא
 המחלמ יד נּוא ןעגערּב עשיזעניח יד טריקָאלּב טָאה ןּוא עטָאלֿפ ַא טיט טָאילע לַארימרַא
 .רהיא סָאװ ףיֹורַאד טעטֿכַאעגנּוא נּוא םּוטעמוא טנעיזעג טָאה דנַאלגנע .ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה
 ףיֹוא ןערעירֿ טנײלעגרָאֿכ ַאניח יז טָאה ,ןעמּונרעֿפ ןעצניווָארפ עגינייא ןיוש טָאה עטָאלֿפ
 יז .יװ רלַאּב רעּבָא ,ןעמּונעגנָא טְׁשְרָמֹולְּכ סע טָאה ַאניח ,ןעגנּוגנירעּב עטֿבײל רהעז

 ןעֿכָארּבעג ןערעירֿפ  ןער יז טָאה ,עעמרַא עיינ ַא ךיז ןעֿפַאש ּוצ טַאהעג טייצ רּונ טָאה
 רנַאלגנע ןיֹוש ךיז טָאה לָאמ סָאד רּונ ,ןעּבײהעגנָא רעדיוװ ךיז טָאה המחלמ יד נּוא
 ריס לַארענעג רעשילגנע רער ,ןעגָאלשעג ,הֶשֶּבַי רער ףיוא ךיוא רּונ םִי ן'ֿפױא טינ
 - יעניח ַא ,ןָאטנָאק ןוֿפ טייוו טינ ,ןעגָאלשּוצ עעמרַא רעניילק ַא טימ טָאה הנּואַאג גּואַאה

 עטָאלֿפ עשילגנע יד דנרהעוו ,ןנַאמ רנעזיוט 0 ןּופ ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,םּוּפרָאק ןעשיז
 : רעטייוו ץלַא רנַאלגנע טָאה יֹזַא ,טנערּברעֿפ ןעֿפיש עשיועניח עללַא לייוורעד טָאה

 ינוי ןעט:13 םעד ויּב ,רערעדנַא רער ךָאנ םרָאטש ןייא ןעמּונעגנייא נּוא טגעיזעג !

 עסיוהג ןייא טימ ,טייצ רענעי ּוצ ,גנוטסעֿפ עשיועניח עטפקרַאטש יד ןעמּונעגּוצ יז טָאה
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 ןעטַאדלָאס עשילגנע יר ןיוׁש ןענייז ינּי ןעט:19 םעד ןיא ,ןעטַאמרַא 50 נּוא עעמרַא
 | . יַאהגנַאש ןיא ןיירַא

 טסוגױא ןעמ:90 םעד . ןעטעּבעג ןערירֿפ גנוריגער עשיועניח יד ןיוש טָאה טציא
 טָאה טקַא םעד ךָאנ טול נּוא ןעּבעירשרעטנּוא טקַא סנערירֿפ םעד רסיק רעד טָאה
 ,יָאמַא ,ןָאטנָאק ץניװָארּפ רעד ןיא ןעלדנַאה ּוצ ײרֿפ טרעֿבױרעֿפ רנַאלגנע ןעמ
 :עגעגקעװַא ןעצנַאג ןיא .ַאניח טָאה גנַאק גנַאה ,יאה-גנַאש נּוא ָאפ:גנינ ,וֿפ:עשטוֿפ
 ןָאיללימ 20 ןעלהָאצעּב רנַאלגנע טוּומעג יז טָאה םעד ץּוח גּוא ,רנַאלגנע ּוצ ןעּב
 .ןעדָאש רַאללָאד

 ללָאז גנּוריגער עשיועניח יד טקריװעגסיוא ַאקירעמַא ךיוא טָאה םעד ךָאנ רלַאּב
 ?טּפֹוה .ךײרקנַארֿפ ךיֹוא ךָאנרעד נּוא ןעֿכַאמ טקַא סלערנַאה ַאזַא ךיוא רהיא טימ
 :ָאה טײהיײרֿפ עגיללָאֿפ ללָאז ןָאיגילער עֿבילטסירק יד :ןערָאװעג ט'לעוּפעג זיא ךילֿכיז
 ָאַאט רסיק רעד . ןעקיש ןרענָאיסימ גּוא ןעֿכריק ענעגייא ןעיוּב ןעגָאמ ללָאז נּוא ןעּב
 ןעגנַאנעגרעּביא ןיא גגוריגער יד נּוא 1850 יּכעֿפ ןעט:94 םער ןעּברָאמשעג זיא גנַאיק
 ,גנָאֿפעיה ןהּוז ןייז ּוצ

 ,גניפייַאהט עטקעס רעד ןּופ ןָאיצילַאװער

 ןעטילעג רהעמ ךָאנ דנַאל סָאד טָאה גנָאֿפןעיה ןוֿפ טייצ סגנּוריגער רעד ןיא
 ןעבירשעגרעטנּוא טָאה רסיק רענעּברָאטשעג רעד סָאװ ,טקַא:סנערירֿפ רעד ,רעהירֿפ יױל
 :וודנַאמ רעד ףיֹוא טרעטיּברע קלָאֿפ סָאד טָאה , ךײרקנַארֿפ נּוא ַאקירעמַא ,דנַאלגנע טימ

 סָאר טָאה יז זַא ר גירלּוש תֶמֲאְּב טלָאװ עיטסַאניד יד יו ךיילג ,עיטסַאניד עשיר
 :ֿפױא ךיז ןעּבָאה ןעטֿפַאשלעזעג נּוא ןעטקעס עמייהעג ענערישרעֿפ ,ןעהטַאררעֿפ רנַאל
 ,ןושט-יז:גנוה ןעסיוועג ַא .עיטסַאניר רעד ןּוֿפ רעשררעה םעד ןעֿפרַאװ ּוצ ּבָארַא ,טרערעג
 =עג רערהעל טייצ ַא זיא נּוא ןרעטלע עמערָא ייּב ןרָאװעג ןעריוּבעג 1813 ןיא זיא רעֿבלעוװ
 ענַיז רַאֿפ ןָאיגילער עיינ ַא ןעֿבַאמ טלָאװרַאֿפ ךיז טָאה , עלהוש:ףרָאד ַא ןיא ןזעוו
 ןיא םע נּוא םעד ןעגעוו טקנערעגֿבַאנ גּוא ןעועלעג לעיֿפ ּוליִפֲא טָאה רע ,טיײלסרנַאל
 ןוֿפ טָאה רע ,טהעטשרעֿפ רע יו ןָאיגילער עיינ ַא ןעטיײּברַאּוצסיֹוא ןעּבילּבעג םהיא ייּב

 ּוצ ןעּבײהעגנָא ןעקנַארעג עשיֿפָאוָאליֿפ ענעגייא טימ ךָאנ םּוהטנעטסירק נּוא םזיהדרּוּב
 ם'נוֿפ ןעגַאוטנע טזומעג ךיז ןעּבָאה רעגנָאהנַא ענייז .ַאניח ןיא ןָאיגילער עיינ ַא ןעגירערּפ
 ןעצנַאג ןטימ ןעּבעגרעּביא ךיז נּוא ןעקנירט נּוא ןעסע לעיֿפ ּוצ ןוֿפ ,ןרעֿכיור םויּפָא

 םָאר ,ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא עטקעס עיינ ןייז רע טָאה "גניּפיַאהט, .םהיא ּוצ ןעּבעל
 יז םָאה טײצ רעצרּוק ַא ןיא רָאג ."עטֿכער עֿבײלג ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ַא, :טסייה

 טנָאמעג ןיֹוש טָאה גנורינער יד שטָאח נוא ,ןעּברָאװרע רעגנעהנַא דנעזיֹוט ערערהעמ
 ז



 47 .ַאניח
 א יי סי עא טעטש ער העטעשלעװא שרעק

 עמייהעג יר טֿפָא רהעז ןרעװ םע ךילרהָאֿפעג יװ ןהעטשרעֿפ ּוצ ןרעװ גּולק לָאמ ַא
 עמייהעג יר זַא ,ןועוועג ךילגָאמ טינ ןיוש זיא םע שטָאח גּוא ,דנַאל ןיא ןעטקעס

 טֿכַאמעג ץלַא ךיז יז טָאה ,ןעּביילּב טקרעמעּבנוא טייז סגנּוריגער רעד ןוֿפ ללָאז עטקעפ
 ךיז טרהיֿפ יזא ,םסקַאוו נּוא טסקַאװ גניּפײַאהמ עטקעס יד יװ גידנעקרעמעּב טינ:
 טרָאמש , גידנָאמש ןעטקעס עמייהעג ערהיא טימ גנוריגער עשיזעניח יד סנעגירּביא
 רלַאּב ,רהיא ןענעג ןעֿפָא םיֹורַא טינ ןעטערמ יײז ןמו לכ גנולקיווטנע רעייז טיצ
 ןיא ןיוש ,זיא יז ךילרהָאֿפעג יװ ןעזיװעגסיֹורַא ךיז גניּפיַאהט עטקעס יד טָאה רעּבָא
 רעּבמעטּפעס ןיא נּוא ,ןַא:נּוי טרָאטש יד ןעמונעגּוצ עטקעס יד טָאה 1851 טסּוגיֹוא

 רסיק רַאֿפ טעדלעמעג ךיז עושט:יז:גנוה רערהיֿפנַא רעד ךיז טָאה רהָאי ןעּבלעז םעד
 :ןעיהמ, רעדָא ,לעמיה ןוֿפ ןהּוו רעד :"יוט:ןעיהט, ןעמָאנ םעד טיט ַאניח ץנַאג ןוֿפ
 לַאּב ,"גניּפיַאהט : ןעֿפור ןעסייהעג רע טָאה עיטסַאניד ןייז . גינָאק סלעמיה רעד "גנַאװ

 גּוא עעמרַא רעֿבילרסיק רעד ןעגעג גירק ענעֿפָא ןייא םימ סיֹורַא רע זיא ףיֹורַאד

 ךָאנ גּוא גנַאיק ,ישט-ןַאי נּוא ןַאשנָאי : טרָאטש ןעצניוװָארּפ יד ןעמּונעגניא טָאה;

 גניקנַאנ ןעמּונעגניײא רע טָאה 1853 רַאּורּבעֿפ 19 םעד .ןעצניווָארּפ ערערהעמ ערעדנַא

 20 רעּביא ,רערניק נּוא רעּבײװ טימ ,ןָאינרַאג ןעשירַאטַאט ןעצנַאג םעד טָאה נּוא
 סלעמיה :'גניקןעיהט,ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טדָאטש יר טָאה , טדיוטעגסיוא ןעשנעמ דנעזיומ
 םרומש םעד ייּב .טדָאטִש טפיוה ןייז ןיא יװ רהיא ןיא ךיז טצעזעּב נּוא ץנעריזער
 םָאװ םרּוהט ןַאלעצרָאּפ רעטמהירעּב טלעוו רעד ןערָאװעג ןעֿבָארּבּוצ זיא גניקנַאנ ןיֿפ
 ,טַאהעג טינ ןעֿבײלג ןייק ךיז ּוצ ץעגרע טָאה

 טנָאקעג םיװעג טלָאװ רע נּוא ןרָאװעג רעקרַאטש ץלַא רע ויא רעטײװ סָאװ

 רּונ .ַאניח ץנַאג ןוֿפ ןיורק יד ןּוהטנָא ךיז נּוא רסיק םעד ןעגָאירעֿפ ּוצ ןערהיֿפסיוא
 ןעוָאלעגנירַא ךיז טָאה , הָחָלְּצַה ןייז טימ ןעמּונעגרעּביא ךיז לעיֿפ ּוצ ןיֹוש טָאה רע
 םינ המחלמ ןיא עעמרַא ןייז טימ ןײללַא ןיוש זיא . טֿפַאשנעדײל נּוא ןעגינגרעֿפ ןיא

 יירמש לִיַח ןייז טזָאלעג נּוא טרָאמשטּפױה ןייז טגיטסעֿפעּב רּונ טָאה ,ןעגנַאגעגטימ

 יז ּואװ םּומעמוא רעּבָא ,םוטעמּוא טגעיזעג ּוליֵפֲא טָאה עעמרַא ןייז ,םהיא ןהָא ןעמ
 ןיוש זיא ױזַא נוא ,טנערּבעג נּוא טדיֹוטעג ,טּביֹורעג יז ןעּבָאה ןעמּוקעג רּונ ןענייז

 רהעמ ןעגייצעג ךיז טָאה יֹוזַא + ןזעוװעג דנַאה רעיײז ןיא דנַאל טֿפלעה יװ רהעמ ּשֲעָמַּב
 ךײרקנַארֿפ גּוא דנַאלגנע טימ ןעסילש םֹולָׁש לָאמ םעטייװצ ַא ךָאנ זי רהָאי ןהעצ יװ

 ילּוי 19 םער .ןעֿכַאמ ּוצ עדנע ןייא גניּפ:יַאהמ עטקעס רעד ןוֿפ ןועװעג ךילגָאמ זיא
 =טּפוה ןייז ןעּבעג רעּביא ןועוועג ןעגנואווצעג גנַאװ:ןעיהט רעדָא גניּפײַאהט זיא 4
 ?רסיק רעד טימ טרידנַאמָאק טָאה רעֿבלעװ  ,ןָאדרָאג רָאיַאמ ןעשילננע םער טדָאּטש
 מיײצ ךָאנ רע טָאה טדָאטש ןיא ןיײרַא זיא עעמרַא יד רעדהע רּונ ,עעמרַא רעֿביל
 ןײללַא ךיז גּוא רעּבײװ ענײז ,תורצֹוא עטּביױֹורעגנָא עללַא יד ןענערּברעֿפ ּוצ טַאהעג



 .עטֿכישעג.טלעוו יד 4

 רעד טָאה גנַאל ךָאנ נּוא טרָאהעגֿפױוא טינ עטקעס יד רעּבָא טָאה טדיוט ןייז טימ . ךיוא

 .ןרָאװעג טײרֿפעּב רהיא ןוֿפ זיא יז ויּב טסָאקעג טּולּב נּוא דלעג ,הימ גנּוריגערי

== 

 ֶ ,1861 זיּב 1858 ןיא ךיירקנארפ נּוא דנאלגנע טימ המחלמ יד

 זמימ טַאהעג ןּוהט ּוצ לעיֿפ יֹוזַא טָאה ַאניח ןנעװ ,טייצ רעגירעיורט רעד ןיא
 יעֿכערּבּוצ ּוצ ןזעװעג טסיירד ךָאנ איז זיא , גניּפײַאהמ עטקעס רעֿבילרהָאֿפעג רעד
 =ירק ןעּבײהעגנָא רעריװ טָאה נּוא , ךײרקנַארֿפ נּוא דנַאלגנע טימ טקַא סנערירֿפ םעד
 רהיא ןעגעװ רנַאלגנע .ןרעטש ּוצ רחסמ םענעֿפָא םעד נּוא ןעגלָאֿפרעֿפ ּוצ ןעטס
 ךיא ןרענָאיסימ עשילָאטַאק יד טצישעג גידנָאמש טָאה סָאװ ,ךײרקנַארֿפ נּוא רחסמ
 :עגנָא . טרעלקרער געירק ַא ַאניח רעריװ נוא טגינײארעֿפ לָאמ סָאד ךיז ןעּבָאה ,ַאניח
 ןעשילָאטַאק ַא ףיֹוא פלעג גנולצּולּפ ןענייז רעזעניח יד : ןוֿפרעד ךיז טָאה ןעּבַײה
 יײצ רעּבלעורעד ּוצ .םרױמעג תֹויִרְנְכַא םיֹורג טימ םהיא ןעּבָאה נּוא רענָאיסימ
 עשילגנע ןייא ןעטלַאהרעֿפ ןעסייהעג ןָאטנָאק ןוֿפ גינָאק עציװ רעשיזעניח רעד טָאה
 ןרעיֿפַאּפ עשילגנע טָאה נּוא ןהָאֿפ עשילגנע יר ךיז ףיוא טַאהעג טָאה עֿכלעװ ,ףיש

 יז טעװ רע סָאװ ,םעד רַאֿפ עממוס ערייהעגנוא ןייא טגנַאלרעֿפ טָאה רע . טרהיֿפעג
 רַאֿפ טרעלקרע רע טָאה ףיש רעד ןּוֿפ ןעסָארטַאמ עשילגנע 13 ,גערּב םּוצ ןעזָאלּוצ
 =עלעּב םעד ךרּוד ךיז טָאה דנַאלגנע ,סינגָאֿפעג ןיא טגינייּפעג יז טָאה נּוא ןעטַאריּפ
 םימ טבּורּפעג ךיז ןעמ טָאה יאֵרֵו ַא , ןעגײװשרעֿפ טנָאקעג םטינ נּוא טלהיֿפעג טגיר

 ןעײרֿפעּב ּוצ ןעגנַאלרעֿפ עשילגנע סָאר ףיֹוא טָאה גינָאק עציװ רעד זַא רונ ,ןעטּוג
 לַארימדַא רעטנָאק רעשילגנע רעד טָאה ,טרעֿפטנָאעג טינ ,ןעסָארטַאמ נּוא ףיש יד

 רעּבמעװָאנ ןעטסרע םעד נּוא ,םירגיטיַאקקַאּב םיּב טרָאּפ םעד טרעגַאלעּב רּוּבמיס
 עּבָארּפ ַא ץלַא ךָאנ זיא סָאד רּונ ,ןָאטנָאק ןרידרַאּבמָאּב ּוצ ןעּבײהעגנָא רע טָאה 6
 מָאה המחלמ יד נּוא ןעכעגענרעטנּוא טינ ךיז טָאה גנוריגער עשיזעניח יד .ןזעװענ
 רהיא ןלעטש ּוצ טנָאקעג דנַאלגנע טָאה ןעֿכַאזרּוא ענערישרעֿפ ךרּוד ,ןעּבײהנָא טזּומעג
 ןעמַאזװצ ךײרקנַארֿפ םימ דנַאלגנע טָאה ןעצנַאג ןיא ,1857 רּבאטקֶא ןיא טסרע ליח
 ןיֿפ גינָאק עציװ רעד טָאה סָאד ,ןַאמ דנעויוט 10 ןוֿפ טַאהעג עעמרַא ןייא םיוק
 ןייז טימ ןייז רעװש םינ טעװ םהיא זַא ,טנעֿבערעגסױא טָאה גּוא טסואװעג ןָאטנָאק
 םער ןעגָאלשּוצ ּוצ ,ןנַאמ רנעזיוט 30 יװ רעֿבָאה ןּוֿפ ןענַאטשעּב זיא סָאװ , עעמרַא
 :ּוצ ךײרקנַארֿפ נּוא דנַאלגנע ןוֿפ םּוטַאמוטלּוא ןעטצעל ןֿפוא . ליח ןעשיאָאּפָארײא
 יר ןעגָאלשּוצ דלַאּב טָאה עעמרַא עשיאָאּפָארײא יד .טרעֿפטנָאעג טינ רע טָאה ןעמַאז
 גיא סָאװ , ןַאנגָאה לעזניא םעד דלַאּב טצעזעּב ןעּבָאה נּוא ןעטַאדלָאס 20,000 עשיזעניח
 : ןָאטנָאק ןיא ןײרַא רעָאּפָארײא יד ןיוש ןענייז רעּבמעצעד ןעט:26 םעד . ןָאטנָאק ןעגעג



 9 .ַאניה
 = נא הא יע

 .ייא:וק-וּפ גינָאק עציװ רענָאטנָאק םער ןעגנַאֿפעג .יײז ןעּבָאה 1858 רַאונַאי ןעט:8 םעד
 הידנַאמָאק טפִיֹוה םעד ךיוא , טקישרעֿפ .ַאטוקלַאק ןיא םענעגנַאֿפעג םגעירק םלַא גּוא
 ,, רנַאלגנע ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ יד ,ןעמונעג ןעגנַאֿפעג יז ןעּבָאה ליח ןעשיזעניח םעד ןוֿפ
 .םער ןעגעלרָאֿפ טבּורּפעג לָאמַא ךָאנ ןעּבָאה ַאקירעמַא גּוא דנַאלססּור , ךײרקנַארֿפ
 ּזיא טקעיָארּפ םעד ףיוא רעּבָא ,ןעֿבַאמ ּוצ ןעדירֿפ יװ טקעיארּפ ַא גניקעּפ ןיא רסיּק
 ןעט:ע0 םעד . ןעהיצ רעטייװ םוּומעג ךיז םָאה המחלמ יד .נּוא ןענַאטשעּב טינ רםִיק רעד

 .טרידרַאּבמָאּבעג , וקַאט טרָאּפ םּוצ ןעמּוקענּוצ עטָאלֿפ עשיזָאצנַארֿפ:שילגנע יד זיא יַאמ -
 :עטָאלֿפ עטגינײארעֿפ איד טָאה ןעט:96 םעד נּוא , ןעטרָאֿפ עֿכילטע ןעֿבָארּבּוצ נּוא
 ךעטעּבעג גּוא ןהעזעגמורַא רסיק רעד ךיז טָאה טציא טסרע , ןוזד:ןעוט ןעמּונעגנַײא
 +םינ דנורג 0 המחלמ ןייק ךיז טָאה עטֿכָאמ עשיאָאּפָארײא יד יװ ױזַא גּוא ., ןעדידֿפ
 לָאז ןווד:ןעּוט זַא ,גנוגנירעּב רעה טימ םולָׁש ףיֹוא ןענַאטשעּב ײז ןענײז טלָאװעג
 =יא יד קסָאד נּוא ,רהיא ןיא ןעלדנַאה ּוצ עטֿכָאמ עללַא רַאֿפ טרָאטשײרֿפ ַא ןרעװ
 'תֹוכּולְמ עשיאָאּפָאריײא יד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ יר : טסיײה סָאד ,עטעדנַאועג עשיאָאּפָאר
 ,ןלעװ יז ןנעװ .רסיק םּוצ ןרעװ ןעזָאלעגּוצ נּוא גניקעפ ןיא ןעמּוק ןעגָאמ + ןללָאז
 ייד רַאֿפ .ןעדער ךילנָאזרעּפ םײהנעגעלעגנַא עשיטילָאּפ ןעגעװ םהיא טימ ןעֿכױרּב
 יא טָאה רסיק רעד .טגנַאלרעֿפ רַאלָאּד:ןָאילימ 4 רּונ יז ןעּבָאה ןעטסָאק םגעירק
 :-םסור ְךיֹוא טָאה טייצ רעּבלעזרעד ּוצ .ןרָאװעג םולש-:רעדיװ זיא סע נּוא טגילליוװעג

 קוש רהיא יי ּוצ רעּביא טיג ַאניח זַא ,ןעססָאלשעג ַאניח טימ טקַא ַאזַא דנַאל
 .-/ טאפ ,רּומַא ךיימ ןּוֿפ טייז עקניל רעד ףיֹוא-יטָאַה. יז סָאװ , דנַאל

 ףיז יז טָאה רעש , טניימעג טסנרע טינ םֹולָׁש םעד טימ טָאה ַאניח רּונ =
 ענּבָא ץלַא לײװרעד טָאה נּוא ַאּפָארײא טימ געירק רעײנַא ּוצ ןעמיירג ןעּבײהעגנָא

 .םעד ןעמ .טָאה ., טֿבירעג טינ רָאג ,טקַא םנערירֿפ ןוֿפ ןעטקנופ יד ןעליֿפרע ּוצ ןעגייצ
 :עֿכלעװ , עטָאלֿפ עשיזָאצנַארֿפ;שילגנע יר ןערידרַאּבמָאּב ּוצ ןעּבײהעגנָא 1889 ינוי 4

 ךײרקנַארֿפ טימ רנַאלגנע טָאה טציא טסרע .ָאה:ייפ ךיימ ץ'ֿפיוא ןענּוֿפעג .ךיז טָאה
 :זַא , גנוריגער רעגיקָאנ:טרַאה רעד ןעזײװעּב ּוצ לָאמ עללַא רַאֿפ לָאמנײא : ןעסָאלשעּב
 ֹזיּב המחלמ יד ןרָאהֿפיֹוא םינ נּוא ,ןּוהמ ּוצ טָאה יז ןעמעװ טימ ןעסיװ ךךיֹורּב יז
 :ןייא ןעגעג ןעניז דנַאל נּוא קלָאֿפ ןייז ךַאװש יװ ןעגייצ רעּביא רסיק םעד טעװ ןעמ
 -רנעזיֹוט 18 ןיֹוש ןענייז 1860 יַאמ ןעט:18 םעד .ןהעטשּוצייּב טֿכַאמ רעשיאָאּפָארײא

 :עטָאלֿפ עשיױָאצנַארֿפ-שילגנע יר דנרהעװ ַאניח ןיא ןזעװעג ןעטַארלָאס עשילגנע ןַאמ!

 :עֿבלעװ טימ טַאהעג ןנַאמ 0000 ןעּבָאה ןעוָאצנַארֿפ יד ,ןעֿפיש 300 ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא ןײללַא
 יז ןעבָאה רלַאּב ,ּוּבַאטנָאמ ןיזיק לַארענעג רעשיזױצנַארֿפ רעד טרידנַאמָאק טָאה םע'
 =עפ ֹוצ ןעמוקעג רעטנהָאנ ץלַא רעטייוו םָאװ נוא ּוקַאט טרָאּפ םעד ןעמּונעג רעדיװ

 יי רעדיװ טָאה נּוא ןעניװעג טייצ טלָאװעג טָאה .גנּוריגער עשיזעגיח יד , גניק

 בוא ןרָאלרעֿפ ןעיורטּוצ = רעּצַארײא יד ןיֹוש ןעּבָאה טציא רּונ , ןעדעירֿפ ןעט
 4 ןטטכישטנ-טלצוו ידו
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 יר ןיוש זיא םעד ךָאנ גנַאל טינ .ןןערהיֿפ ּוצ ףֹוס ץזיּב המחלמ יד ןעסָאלשעּב ןעּבָאה:
 -יזָאצנַארֿפ יד ןעּבָאה דנַאנײא ךָאנ גָאט 3 , ןײרַא גניקעפ ןיא 0 עשיצָאּפָארײא
 יד נּוא טסָאלַאּפ רעמוז ןעֿכילרסיק םעד רענט גוא טּביֹורעג ןעטַאדלָאס עש
 ּוצ טינ םעד ּוצ ךיז טָאה דנַאלגנע ,ןעמּונעגּוצ ךיז גנורעיצ נּוא םיִלּכ עטסרעייהט:
 .טנע גניקעּפ ןּוֿפ ףיוה ןייז םימ רסיק רעד זיא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע יװ ,טרהירעג
 ןעּבײהעגנָא רלַאּב טָאה נּוא טֿכירעג טינ ךיז רע טָאה לעיֿפ יֹוזַא ףיֹוא ,ןעֿפָאל
 :םנעטסרע .טלעטשעגסיֹוא ןעגנּוגנירעּב יד ןעּבָאה רעָאָּארײא יד - . ןעדירֿפ ןעמעּב-
 ןיא רעהעטשרָאֿפ ערעײז ןעטלאה ײרֿפ ןעגָאמ עטֿבָאמ עשיאָאּפָארײא עללַא ןללָאז
 ןוֿפ רערעי ןעטַאדלָאס .להָאצ עטמיטשעּב ַא ןעטלַאה ןעגָאמ טרָאד ןללָאז נּוא גניקעֿפ
 יז סָאװ ןעדָאש עללַא רַאֿפ ןלהָאצעּב ללָאז ַאניח .ןעצישעּב יז א סָאװ ,דנַאל ןייז
 עללַא ןעלליֿפרע דלַאּב יקַאט יז לָאז :םנעטירד נּוא ,טֿכַאמעג רעָאּפָארײא יר טָאה:
 1858 ינּוי ןעט-97 םעד ןרָאװענ ןעסָאלשעג זיא סָאװ ,טקַא ןעטסדהירֿפ ס'נוֿפ ןעטקנופ
 גנּוריגער רעשיזָאצנַארֿפ גוא רעשילגנע עיצוּבירטנָאק רַאלָאד ןָאיללימ 16 ןעלהָאצעּב גּוא

 רַאֿפ רַאללָאד ןָאיללימ ַא זיּב ןעלהָאצעּב ּוצ יז טָאה םעד ץּוח .ןעטסָאק סנעירק רַאֿפ

 טָאה ןָאטנָאק ןוֿפ גינָאק עציװ רעד סָאװ ,ןעסָארמַאמ ענעגנַאֿפעג עגירלּושנּוא יד:
 ןינלע ררָאל טָאה 1860 רעּבָאמקַא 18 םעד .,טגינייבעג טריֹוט ןזיּב נּוא טריטערַא:

 םעד עֿפָארטש םֹלַא , ןעּוי:גנימ-ןעוי טסַאלַאּפ ןעֿבילרעסיק םעד ןענערּברעֿפ טזָאלעג:
 .נַאֿפעג עשיצָאּפָארײא יר לָאז ןעמ ןזעװעג םיּכסמ טָאה רע סָאװ , רסיק ןעשיזעניח-
 .טריוט ןיזיּב ןעגינייפ ענעג:

 ןיא טקַא ןעדירֿפ םעד ןעּבירשרעטנּוא רסיק רעד טָאה רעּבָאטקָא ןעט:36 םעד
 גניקעפ ןעּבָאה רעָאּפָארײא יד תעּב ,ןעֿפָאלטנע זיא רע ןיהָאװ .ָאה:עי טדָאטש רעד:
 :ּוצ םיורא ןעטַאדלָאס עשיאָאּפָארײא יד ןענייז רעּבמעװָאנ ןעט:10 םעד .טרעגַאלעּב
 ןעטסרע םּוצ טצעזעּב גניקעּפ ןיא ךיז ןעּבָאה 1861 ץרָאמ ןיא נּוא . ,גניקעּפ ןוֿפ קיר:
 ןיֹוש ךיז טָאה םולש רעד נּוא ,ךײרקנַארֿפ גּוא דנַאלגנע ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ יד לָאמ
 . ןעטלַאהעג:

 טימ ןעטירטשעג ןעמַאזּוצ ןעטַאדלָאס עשיזָאּפָארײא יד ןעּבָאה טייצ רעד ּוצ
 ןעּבָאה גּוא גניֿפ-יַאהט עטקעס רעד ןּוֿפ רערהיֿפנַא םעד ןעגעג עעמרַא עֿבילרסיק רעד
 , תומחלמ עֿכילרעניא לעיֿפ יֹוזַא ןּוֿפ טײרֿפעּב דנַאל סָאד;

 רעד ןיא גנָאֿפ-ןעיה רסיק רעד ןעּברָאטשעג זיא 1861 טסוניֹוא ןעט.24 םעד
 :גנּוזט ןהוז ןעגירהָאי 4 ןייז ףיֹוא ןעגנַאגעגרעּביא זיא הכּולמ יד נּוא לַאה:עשט טרדָאטש
 רער רעטנּוא רעטָאּפש . ןענירדנַאמ עטסֿכָאה טֿכַא יד ןוֿפ ַאקעּפָא רעד רעטנּוא ישטי
 ןיב גּוא ,רעטָאֿפ ןייז ןוֿפ ֹורֿפ רערעטלע רעד ןּוֿפ נּוא רעטטימ ןייז ןוֿפ טֿביזֿפױא

 , גנָאק ץנירּפ ,לעקנָא ןייז ןעריגער לײװרעד ללָאז ןרעװ גידנימ טעװ רעז
 גּוא ,ןזועװעג שנעמ רעטנרעלעג גּוא רעגולק א וליפא ןיא ,גנָאק ץנירפ רער
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 ּוצ הָאְנָׂש עטלעצרָאװעגנײא יד ןעסײרּפיױא טלָאװעג ןעטַײקֿבילנָאמ עללַא םימ .טָאה
 ןעזָאלעגּוצ טינ ןעּבָאה ןעטנּוּב יר נּוא ןעהּורנּוא יד רעּבָא ,רעקלָאֿפ עשיאָאּפָארײא יד
 ןוֿפ עיטסַאניר יד גּוא ןײללַא רע תַעְּב ,םעד ּבעיל ּוצ ןּוהט ןענָאק סָאװ ללָאז רע
 .ןעֿפרַאװּוצ ּבָארַא יז ףיוא ןעהעטש סָאװ יד ןּֿפ , תֹונָּכְס עֿבלעזַא ןיא זיא ןרעטלע ענייז
 ןעּבײהעגנָא ךיז .טָאה גנופיַאהט .ןוֿפ ןָאיצילָאװער יד .ןרָאװעג טליטשעגנייא .זיא םיוק-
 ךיז ַאניח ןיא ןעּבָאה סָאװ , רעקלָאֿפ עשינַארמחמ יד ןיֿפ ןָאיצולָאװער עֿבילקערש ַא
 רהיא טימ טגינײארעֿפ נּוא  ןָאטסַאקרוט חַרֶזִמ ןעמונעגנייא טאה יז טניז טרהעמרעֿפ
 , דנַאל

 ןעמַאזּוצ ךיז םּורַא טָאה ָאה:גנָאמ ןוֿפ יש:ןעּוא:ּוט ,רעטרהעלעג רעשינַרַמֲחַמ ַא
 המחלמ רענעֿפָא ןייא טימ םיֹורַא זיא גוא ,רעדירּב:סנעּבױלג ענייז ןּוֿפ לעיֿפ ןעּבילקעג
 ךיז טָאה עֿבלעװ ,ןַאנ:נַא טדָאמש יד טרעגַאלעּב רע טָאה ךיג .גנורינער רעד ןענעג

 .ןרָאװעג טדיוטעג רערָא ןעֿפָאלּוצ ןענייז עטמַאעּב עֿבילרסיק יד . ןּבעגעגרעטנוא רלַאּב
 נּוא ,ןעמונעג םרּוטש טימ ךיוא יז טָאה נוא יש:ןעוא:ומ ּוצ קעװַא .רע זיא ןענַאד ןוֿפ
 :רעּבָא ןייז רעטנּוא ןעצניװָארּפ עצנַאג ןיֹוש טָאה רע זיִּב ,רעטײװ נּוא .רעמײװ ֹוזַא
 גינָאק רעד רערָא , ייַא:וש:ןע:ּוא , : ןעּבענעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה רע ,טַאהעג טֿכַאמ
 =יּוק, ןעֿפורעג רעגנעהנָא עניו גּוא םהיא ןעּבָאה רעזעניח יד רעּבָא ,ןַאמײלוש
 - ןרָאװעג יא גּוא ןעסירעגּבָא ַאניה ןוֿפ ךיז טָאה רע ."רעדניק םלעווייט םעד, : יושמ
 ןעצניװָארּפ עשינרמחמ ערעדנַא ךָאנ ןעּבָאה ןָאיצולָאװער רעד ךרּוד ,ךיז רַאֿפ גינָאּק
 5 טימ ןָאיללימ ַא רעביא ןרָאלרעֿפ טָה גנוריגער יד נּוא ,ןעסײרּבָא ןעּבײהעגנָא ךיז
 רָאג רעדיוו ןרָאװעג זיא 1862 רהֶאי ןיא ,דנַאל רעטעמָאליק טַאדדַאװק דנעזיוט טרעדנוה
 ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ברעמ ןיא , ןענעגנור ,םַאטש ןעשינרמחמ ןוֿפ ןָאיצולָאװער עיינ ַא
 ּואװ ,ישטומרּוא טרָאטש יד ןעמונעגנייא ןענעגנוד יד ןעּבָאה 1864 רעמּוז ןיא , יש-ןעש
 .עגנייא יז ןעּבָאה רהֶאי ןעּבלעז םער ןיא , ןעשנעמ 130,000 טדיֹוטעגסיֹוא ןעּבָאה ײז
 , םּורַא טרָאטש עללַא יֹוַא נּוא קסמּונושט נּוא ַאזדלּוק טדָאטש עשיזעניח יד ןעמונ

 .ײא יר ןעגעג טּפַאחעגֿפױא רעדיװ הָאְנְׂש עשיזעניח עטלַא יד ךיז טָאה ּוצרע
 ,יטַאנַאֿפ ערנַאּב ַא טָאה 1870 ּבײהנָא ןיא , ןרענָאיסימ יד ןעגעג םרעדנָאזעּב , רעָאּפָאה
 עגיצרַאהמרַאּב 9 ,ןרענָאיססימ עשיזנָאצנַארֿפ 16 טייטעג ןישט:ןעיט ןיא רעזעניח עש
 טנָאקעג רעריװ ןּוֿפרעד טָאה סע ,ןעטסירק עשיזעניח 40 נוא ןעססּור 8 ,ןרעטסעװש
 ןוֿפ טײקַֿאװש יר טָאה סָאװ ,גנָאק ץנירּפ רּונ ,ַאּפָארײא םימ גירק ַא ןעמּוקסיֹורַא
 :ָאּפָארײא רעד ןוֿפ טֿכַאמ עגיטלַאװעג יד ךיֹוא טסּואװעג נּוא טנעקעג טּוג רנַאל ןייז
 =עּבעגּוצָֿאנ גנוריגער רעד ײּב טקריװעגסיֹוא םּולֿפניײא ןייז טימ טָאה ,עעמרַא רעשיא
 ןרעטנּוא טֵקֵא םנערעירֿפ ַא רעריװ זיא םע גּוא ,טגנַאלרעֿפ יו םָאװ ץלַא ַאּפָארײא

 ,רנַאל ןעצנַאג ןיא טײהײרֿפ םנָאיגילער טרעֿבױרעֿפ ַאניח וַא ,ןרָאװעג  ןעּבירש
 ןערעי ,גנוריגער רער ןיֿפ ןייז טצישעג לָאמ עללַא ןעֿביױרּב ןרענָאיססימ .עֿבילטסירק
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 נאו היידיש

 ךיז גָאמ נּוא ןעלדנַאה ּוצ טדָאטש עשיועניח עללַא ןיא טּביולרע טרעװ רעָאּפָארײא

 דיא ךיֹוא ,טֿפַאשעג ןייז ּוצ ְךיֹורּב רע לעיֿפיװ ןעטלַאהֿפיֹוא טדָאטש רעדעי ןיא
 נוא ןעֿבױט עשיועניח רטּביא ןערהאֿפ ּוצ ןעֿפיש עשיאָאּבָארײא ןרָאװעג טּביױלרע
 .דנַאל ןרעניא ןיא ןרעסַאװ

 =ייא טימ טָאה ,שנעמ רעטעדליּבעג ַא ןעועוועג טּפיוהרעּביא ויא גנָאק ץנירּפ
 םלָאװעג קלָאֿפ שיועניח סָאד טסּבלעז טָאה נּוא ןעּבעל ּוצ ןערירֿפ ןיא טֿבּזעג עּפָאר
 ןיא רע טָאה קעװצ םעד ּבעילּוצ ,ןעדליּב ּוצ שיאָאּפָארײא זיא ךילגָאמ לעיֿפױװ
 םהיא ןיא טרהעלעג ןעּבָאה םע ּואו ,טוטיטסניא ןעשינֿבעטילָאּפ ַא טנעֿפָאעג גניקעּפ
 םוצ ַאניה זיא טייצסגנורינער ןייז ןיא .ןערָאסעֿפָארּפ עשיזָאצנַארֿפ גּוא עשעשטייד
 ., רנַאלסור נּוא ןעידניא טימ ףַארגעלעט ַא טימ ןערָאװעג ןעדנוּברעֿפ לָאמ ןעמסרע

 =רעּביא גנוריגער יד רסיק רעגנוי רעד- טָאה 1878 רַאװּבעֿפ ןעט:3 םעד
 רע ויא 1818 רַאונַאי ןעט:פ םעד ,טריגער םינ גנַאל רעּבָא טָאה רע ןעמונעג
 מױל ,גנורינער יד נּוא רהָאי 19 ןעזעװעג טלַא זיא רע רערהע ךָאנ ןעברָאטשעג
 ,רהָאי 1 ןוֿפ רניק ַא ,ןהז ןייז ףיוא ןעגגַאגעגרעּביא זיא ,גנומיטשעּב ןייז ךָאנ
 עוו רע ויּב ןירסיק רעטלַא רעד ןוֿפ טֿפַאשטנעגער טימ ,ישטגנַאיק ץנירּפ רעד
 יד רעּבָא טלייהמ ,אניח ןיא רסיק טציא זיא ּוׁשט:גנַאיק ץנירּפ רעד ,ןרעװ גידנומ
 ךָאנ זיא םייצסגנורינער ןייז ,ןירסיק עטלַא יד ןיטנעגער ענעזעװעג ןייז טימ הבולמ
 ליִפֲא ךָאנ םייוו ןעמ .ןעּבײרש טינ עטֿבישעג ןייז ךָאנ ןָאק ןעמ נּוא טגידנעעג םינ
 ?קָאּב יר ןוֿפ עיצּולָאװער עסיורג יד ןעגנערּב טעװ סע טַאטלּוזער ןעֿכלעװ ּוצ םינ
 ,ַאקירעמַא נוא ַאּפָארײא ץנַאג טיט געירק עגיטריוונעגעג יד נּוא דנַאל ןייז ןיא ןערעפ

 אניח ןיא רּוטלּוק

 ,(ָאיגילער)
 סַאר טעמכ קלָאֿפ עשיועניח סָאד זיא ,טלעװ רעד ןיא רעקלָאֿפ עללַא ןיֿפ

 ממָאג רעד רַאֿפ גּוא ןָאיגילער דעד רַאֿפ גינעוו יֹוזא ךיז טריסערעטניא סָאװ ,עגיצנייא
 | , םייה

 נוא טיים רעועניח רעד סָאװ ץלַא נּוא ןעגנּונדרָא נּוא עצעזעג ענייז עללַא
 ?רע רערָא רעסעּב ךיז ןעּבעל סָאד איו ,םעד ףיוא טנעֿפערעּב רּונ ןענייז ,טֿפַארמ
 ןעקריוו םינ םהיא םיֹוא ערהעל סנָאיגילער ןייק ןָאק רעּבירַאד ; ןעֿכַאמ ּוצ רעֿבילגַארמ

 ,ןסעגרעֿפ ררע ןייז ןלָאװ לעמיה םעד ּבעיל ּוצ ללָאז םע

 ףָבׂש ןייז ,גינעװ רעועניח םעד טרעמיק טדיוט ן'ֿכָאנ ןעּבעל עגיּבייא סָאר
 ןעּבעל סָאר םהיא ןעננָאק סָאװ ,םיִגיְנָע גּוא ןעקנַאדעג טימ רונ ךיז טמהענרעֿפ
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 טּבײה , קלָאֿפ סָאר טגָאז , ןָאיגילער ןייז ,דרע רעד ףיֹוא ָאד רּונ ןעֿבַאמ רעטססע3

 =עג עצעועג עללַא טָאה סָאװ ,יהָאֿפ רסיק ןעשירָאטסיהרָאֿפ ןעטסרע ןייז ןיֿפ ןָא ךיז
 , ןערָאװעג ןענייז ררע גּוא לעמיה יֹוזַא יו טלהָאצרעד ךיֹוא טָאה גּוא ןעּבעג

 זיא טלעוו רעד ןיא ץלַא ןעוו ,ערנעגעל םקלָאֿפ יר טלהָאצרעד ,ּבײהנָא ןיא,
 ןוֿפ ןעמוקעג םיֹורַא זיא ; ןזעוועג לקאר םינרעטסניֿפ ןיא גּוא ּוהֹבָו ּוהֹּת ךָאנ
 םיּפע ,ןעטלַאּפשּוצ ןעייווצ ןיא ךיז טָאה רעֿבלעװ ,לייהטלעו ןעסיורג רייהעגנּוא ַא
 ףןופ, : ןעֿפורעגנָא ךיז טָאה נ א ןעשנעמ ַא ּוצ ןועוועג ךילנהָא זיא םָאװ ,ןזעוו ןימ ַא
 לעמיה םעֶר טֿפַאמעג ןעזעוו סָאד טָאה טלעוו לייהמ ןעטסרעּבייא םעד ןוֿפ ,"גנָאװ;וק-
 רע טָאה ןעּבײרטרעֿפ ּוצ סינרעטסניֿפ יד .ררע יי ןעטסרעטנוא םעד ןוֿפ גּוא
 רעֶד טימ נּוא ןעטֿבײל גָאט ייּב ללָאז יז 7 יד טֿכַאמעג דנַאה רעטֿכער ןייז טימ
 .טֿבַאמעג ןרעטש יד רע טָאה ךיֹוא ,טֿבַאנ יד ןעטֿבײלעּב ללָאז סָאװ ,הֶנָבְל יר--רעקנילי

 גּוא לַאמעמ ,רעַײֿפ , רעסַאװ ,ררע : ןעטנ 7 ףניֿפ יד ןעֿפורעגסיױֹורַא רע טָאה ןַאד:

 ןעקלָאװ ַא ןעגײטשֿפױרַא א סע יי ןרעװ טנהָאװעּב ללָאז דרע יד ,ץלָאה

 טָאה גנָאוװ:וק:ןּופ רעד זַא ,גּוא ץלָאה קיטש ַא ןּוֿפ ןעקלָאװ ַאזא ךָאנ נּוא רלָאג קיטש ַא ןיֿפ
 ַא ןערָאװעג טא רענערלָאג רעד זיא , ןהוטעג טא ַא ןעקלָאװ עדייּב יד ףיוא
 :רעֿפ רער ךרּוד ,רעמיצנעיֹורֿפ ַא ןעקלָאװ רענרעצלָאה רעד נּוא ןיֹושרעּפסנַאמ ןימ

 .רעטֿבָאט ַא טימ שי ןרָאװעג מא זיא םנעקלָאװ ערייּב יד ןּוֿפ גנּוגינייא
 ,טלעװ רעד ףיֹוא ןעשנעמ עללַא סיֹורַא ןעמוק ןעדייּב יז ןוֿפ ,יֹונײַאח גּוא יא:גניא
 ןוֿפ טלעטשעגרָאֿפ זיא רע ּואוו ,לעּפמעט לא ָאר ןענייז א םעד רַאֿפ
 ּורַא רעטעלּב ןּוֿפ לעטרַאג ַא טימ רונ ,שנעמ רעטעקַאנ סלַא םהעל רערָא ןייטש
 ןערעלקרעד ,ןזעוועג טינ רעריילק ןייק א ש ןענייז םע לייוו ,ןעדנעל יד

 .רעֿביּב עשיזעגיח יד:
 ןעּביולג רעטלַא ןייז קלָאֿפ םייּב זיא .ןעגנורעסעבסיוא גּוא  ןעמרָאֿפער עללַא ךָאנ

 גוא ןעּבענּבָא רֹובָּכ ןיא :טהעטשעּב רע ,ןעּבילּבעג רנַאטשּוצ ןעטשרע ןיא םרָאֿפ
 נּוא רעטסייג עגילייה טדיֹוט ןיֿכָאנ ןרעװ סָאװ . , ןרעטלע ענעּברָאטשעג יד ןעמעּבּנַא

 רעטסגילייה גּוא רעטסֿכָאה רעד .רעדניק עגירעּבעל ערעייז ףיוא טֿכַאמ עפיורג ַא ןעּבָאה

 =ַארג ַא ךָאנ טריוט ןֿכָאנ רע טָאה רעּבירַאד- , רסיק רענעּברָאטשעג רעד זיא טסייג

 טּביולג ,רּוטַאנ עצנַאנ יד .ןעּבעל ןייז ןיא יו 2 ןוֿפ לרֹוג םעד ףיוא טֿכַאמ ערעּפ
 (ןַאיהט) לעמיה רעד ,(יַאּוש) וי עֿבלעזַא ןוֿפ טּבעלעּב זיא ,רעזעניח רעד

 =ּוצ םעד ךרוד ,רעטסייג:עגיררינ יד רַאֿפ (יט) דרע יד נּוא ?ערעֿכָאה יד .רַאֿפ זיא

 רעד ,טלעװ רעד ףיֹוא ָאד זיא סָאװ ץלַא טריטסיזקע דרע נּוא לעמיה ןעקריונעמַאז
 ?גַאנַאֿפ ךיז ןעלייהט ,טּברַאטש שנעמ רער ןעוו .שנעמ רעד זיא ץלַא ןּוֿפ רעטסֿכָאה;

 ּוצ טכהענ םהיא ןּוֿפ ערעֿכָאה נּוא ערעסעּב סָאר : ןעלײהטדנַאטשעּב ענייז רעד

 גנלעטשרָאֿפ יד . ררע יד ּוצ טמהענ ערעגיררינ נּוא ערעגרָא סָאר ,לעמיה רעד
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 ? רעגיררינ נּוא רענרָא סָאװ נּוא רעֿפָאה נּוא רעסעּב ןעשנעמ ןיא זיא סָאװ :רעּבָא
 ןײללַא ךיֹוא סָאר ךיז ןנָאק קלָאֿפ סָאד נּוא טינ עטרהעלעג עשיזעניח יד ןרעלקרע
 ןייז טריֹוט ןייז םימ טינ טרילרעֿפ רעשררעה רענעּברָאמשעג רעד . ןרעלקרעד טינ
 רער ףיוא איו רָכָק ןיא רסיק ךָאנ זיא נּוא ,ןענַאהטרעטנּוא ענייז ףיֹוא טֿכַאמרעּבָא
 :{מ"ק .ג) 'פ 691 ןיא ךָאנ .רעירֿפ יװ רנַאל ןיא ןעשררעה ךָאנ ןנָאק רע :טסייה סָאד ,דרע
 עטנהָאנ ענייז ןעּבָארגעּב ןעטסריֿפ רעדָא רסיק םענעּברָאמשעג םעד טימ ןעמ טנערֿפ
 ערעיײז רּונ ןעּבײהעגנָא ןעמ טָאה ןעטייצ ערעטָאּפש ןיא ,עטנידעּב נּוא רעּבעגהטַאר
 .ןעּבָארגעב ּוצ רסיק םענעּברָאטשעג ןטימ ץלָאה ןוֿפ רעדָא ןייטש ןוֿפ ןעגנודליּבּבא
 :טריוט ן'כָאנ ןעּבעל ַא ןוֿפ טינ קלָאֿפ שױעניח סָאד טהעטשרעֿפ ןענעווטסעד ןוֿפ

 רעקלָאֿפ ערערנַא ןעהעטשרעֿפ סע יװ ,אָּנַה םֶלֹוע גּוא הֶּזַה םֶדֹוע ןּוֿפ ףירגעּב םעד ןיא
 -רענעברָאטשעג רעד : הוה םלוע ןימ ַאזַא ץלַא זיא סָאד זַא רָאֿפ םע טמּוק רעועניח םיייּב
 םָאװ ָאד ךָאנ יקַאט ןעּבָאה נּוא 5 רעד ףיֹוא ערייּב ןענייז ןעגידעבעל םעד טימ
 :עב רערָא םיִׂשֲעמ עטונ ריֿפ טריוט ןֿכָאנ ןענהָאלעּב ןיֿפ : שֵנֹועְו רַכְׂש ןוֿפ ,ןּוהט ּוצ
 .טרָאװ ןייק ןָאינילער עטלַא עשיזעניח יד טנהָאמרעד םישעמ עטֿכעלש רַאֿפ ןעֿפָארטש
 ,רעּבירַאד טינ רָאנ טרעלק קלָאֿפ םָאד נּוא ,טינ

 :םָאד . ןרָאװעג ןסעגרעֿפ יהּ:ָאֿפ ןוֿפ ןָאיגילער עטסרע יד זיא טייצ רעד טימ
 .עטלַא יר טא יא טָאה רע .ןעטֿביררעֿפ ןעמונעג םויצוֿפנָאק ו טָאה
 א קלָאֿפ םער ןעּבײהעגנָא ייז טָאה נּוא ,יה:ָאֿפ ןוֿפ ערהעל נּוא עצעועג
 ,טֿכַארטעגסױא יז ּבָאה ךיא סָאװ ,עיינ ןייק ויא ,סּיצוֿפנָאק טגָאז , ערהעל ןיימ,
 ישיזעניח סָאר ןעװ ,ּבײהנָא ןיא טנרעלעג קלָאֿפ ןייז טָאה יִהְנָאֿפ עֿבלעװ ,יר רּונ זיא
 ןּוֿפ םיגהנמ נּוא ןעטמיז ,עצעזעג עגיטרַאֿפ ּבָאה ךיא - ,ןערָאװעג קלָאֿפ ַא זיא קלָאֿפ
 ןּוֿפ בָאה ךיא ,ךייא. רּונ יז רעלקרע ךיא נּוא ןעּבילקעגנעמַאזּוצ ןרעטלע ערעזנוא

 :?דרע ןייֵא יװ רּונ ןיּב ךיא . ןעּבענּוצ ּוצ סָאװ םינ נּוא ןעמהענוצּבָארַא סָאװ טינ יז
 - ;םיױרַא רענרעק עֿבלעזַא רעריוו ןללָאז סע רענרעק עגיטרַאֿפ טעיײזרעֿפ סָאװ ,רעטײּברַא
 ,,רעצרעה ערעייא ןיא עצעועג עגיטרַאֿפ ענעּבעגעג גנַאל ךיֹוא עײזרעֿפ ךיא ... ןעסּכַאװ
 רעייא ןיא ןעֿכַאמ ןערירֿפּוצ נּוא ךילקילג ךייא ,,ךייא ןיא ןעסּכַאװ טרָאד ןללָאז יז
 '!ןעּבעל

 ןענייז טנרהעלעג קלָאֿפ סָאר טָאה םּויצוֿפנָאק סָאװ ,ןעטיז נּוא עצעזעג עללַא
 להיֿפעג גוא ױַאטנַאֿפ ,הֹורמ עטּוג נּוא טײקֿכילרהע ףיוא , ןעבעל ן'ֿפיֹוא רּונ טנעֿבערעּב
 :טָאה סָאװ ,טטָאנ ןעטסֿכָאהרעללַא ןייא ןעגעו .,ץעזעג ןייז ןיא עללָאר ןייק ןעליּפש
 רע .טינ סויצוֿפנָאק טרער ,טלעװ יד טרהיֿפ נּוא טלַאהרע סָאװ נוא ןעֿפַאשעּב ץלַא
 :זיא ,רע טנָאז ,לעמיה רער :זיא יז יװ טלעוו יד .טלעװ רעניטרַאֿפ ַא ןוֿפ רּונ םדער
 :שנעמ רער ךיז ךיורּב רעּבירַאד .רעטטומ יד זיא דרע יד נּוא ץלַא ןוֿפ רעטָאֿפ רעד
 ,,גנינררַא ןייא טימ- גירנָאטש ךיז טרהיֿפ לעמיה רעד איו יוזא ,ץעזעג רעייז ןיא ןעמלַאה
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 ןעטייּב טינ ךיוא ךיז שנעמ רעד ךיורּב יֹוזַא ,ןעניישרע ןייז גוא טלַאטשעג ןייז טיג טייּב
 :ערהיא עללַא ּוצ םּוג זיא דרע יד יװ יֹוזַא ! זיא רע יװ שרעדנַא ןייז ןלָאװ טינ נּוא
 .ןייז טּוג ןעמעללַא ּוצ ךיוא שנעמ רעד ךיורּב ןעסינעֿפָאשעּב

 .טלעװ רעד ןיא טריטסיזקע סָאװ ץלַא ןּוֿפ ךַאז עטסניײֿפ יד זיא שנעמ רעד
 דיא רֶע .ןעריוּבעג רע טרעװ םימרעד ; ךיז ןיא דנעגּוט יד נּוא לֶכֵׂש םער טָאה רע
 .םהיא טּבײרט לכש ןייז . גיטֿפנּונרעֿפ רּוטַאנ רעד ןוֿפ זיא רע יװ טּוג רּוטַאנ רעד ןוֿפ
 ךיֹורּב שנעמ א .לכש ןענעג טוהט שנעמ ַא סָאװ ,דניז ַא זיא םָאד רּונ נּוא ,ןעטּוג םּוצ
 -רעּבייַאד ,ןעּבעל ןעשנעמ םער טסײה לעמיה רעד .לעמיה ןרַאֿפ ןייז רעגילק טינ
 8 ןוֿפ והוז רעֿכילקריװ רעד זיא רסיק רעד .ןעּבעל לכש טימ שנעמ רעד ְךיֹורּב
 ע רעד ףױא ָאד םהיא ראֿפ חּכ םעד ןעּבענעג רעּביא טָאה לעמיה רעד ןעֿכלעװ
 6 ה ןוֿפ ןעמוק יז יװ ךיײלג עצעזעג ם'רסיק םעד ןענײז רעּבירַאד ,ןעשררעה ּוצ

 ,םהיא טיג לעמיה רעד סָאװ עצעזעג יד רּונ טנלָאֿפ ןײללַא רסיק רעד

 -רעד ןוֿפ גנּונדרָא רעד ןוֿפ ןעגײנּוצּבָא ,ןעשנעמ םייּב טֿפערט סָאװ ,ןֹוצָר רעד
 'רערנוזעג רעד םּורָאװ , םהיא ןיא סבש םענעּברָאדרעֿפ םעד ןוֿפ םהיא ןיא טמּוק , רּוטַאנ

 .יר . רוּטַאנ רעד ןיא גנּונדרָא יד טרָאטש דניז ערעי ,דניז ַא ּוצ ןעזָאלרעד טינ ןָאק לָכֵׂש
 ,ןעגידניז ם'נוֿפ עילימַאֿפ רערָא רֶבֵח םענלעצנייא םעד טרָאטש םענלעצנייא ןּוֿפ דניז
 .,קלָאֿפ ןעצנַאג םּוצ רָאהעג רּוטַאנ יד נּוא רּומַאנ יד טרָאטש דניז סרעשררעה םעד רעּבָא
 4 ןייז גידניז טינ ללָאז רעשררעה רעד סָאד ,ןעגרָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד ףרַאד רעּבירַאד
 ,, ןַאד טסרע ןעמ טמוק דנענוט ּוצ רעּבָא ,ךילקילג זיא שנעמ רעטֿפַאהרנענּוט רעד רּונ
 ןעמוק ,רנַאל ןיֿפיוא ןעמוק סָאװ ןעקילגמּוא עללַא .ץעזעג סםָאד ּבֶא טיה ןעמ ןעװ
 -ןעמ ןנעװ ,ןעֿפלעה סע ןעט ןנָאק ,קילגנּוא ַא טמּוק סע ןעװ רעּבירַאד .טסיזמוא טינ
 ,יז טֿבירעֿפ ןעמ גּוא דניז יד טניֿפעג

 יטסריֿפ רערעי : ןָאיגילער רעד ּוצ טינ ןרָאהעג תֹונְּבְרֶק נּוא ןעינָאמערעצ יד
 יא ןזעװעג טינ ןענײז רעטסירּפ גּוא לעּכמעט .טללָאֿפעג םהיא יװ ןעֿבַאמ ײז גָאמ

 -רעּבָא ,טרהיֿפעגנייַא זײװֿפעלסיּב ײז ןעמ טָאה רעטָאּפש טסרע ,ןעטײצ עטסרע יד
 ןרעטלע .ןוֿפ םִיַרְּבַק-יד רּונ ןענייז גילייה . גילייה טינ טציא ךָאנ קלָאֿפ םייּב ןענייז ײז
 .ןיא ןעמ טהעז רעּבירעד ,ןעֿברַאנָאמ ענעזעװעג ןוֿפ םירבק יד ןעטסגיליײה םַא נּוא
 , םירבק עטגילײהרעֿפ לעיֿפ ױזַא נּוא ןעלּפמעט גינע יוזא אניח

 =יועניח ןייא ךָאנ טָאה טּבעלעג טָאה סּויצוֿפנָאק ןעוו ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא
 יא רע ,ןעסייהעג רע טָאה עוטנָאַאל . ןערהיֿפנייַא טלָאװעג הָרֹוּת עיינ ַא ףָאזָאליֿפ רעש
 ןעיּהָאי עגנוי יד ןיא םהיא טימ ךיז טָאה סויצוֿפנָאק (ז"נ .ג) '8 604 רהֶאי ןיא ןעריוּבעג
 .טינ רע טָאה ערהעל רעיינ ןייז ּוצ ןעמיטשנייַא רעּבָא ,םחיא טימ טרערעג ,ןהעזעג
 רער טלָאװעג טָאה ,שנעמ רערעטֿבינ רעשיטקַארּפ ַא ןזעװעג זיא סּויצוֿפנָאק ,טנָאקעג

 +מימ ,םהיא טניגרעֿפ רּוטַאנ יד לעיֿפיװ טלעװ רעד ןוֿפ ןעסינעג ,ןעּבעל ללָאז שנעמ
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 *עג רָאיזַאטנַאֿפ ַא זיא עוט:ָאַאל ,ןעּבעל ןיא ןייז ךילקילג ללָאז גּוא ,גנּונדרָא טימ לָכֵׂש
 רעהירֿפ ךיֹוא עוט:ָאַאל טָאה סויצוֿפנָאק יװ יוזא , טֿבּוזעג סרעדנַא םיּפע טָאה נוא ןזעװ
 ?עג גּוא ןעּבענעגֿפיֹוא טמַא ןייז טאה ,גנּורינער רעד ײּב רעטמַאעּב סלַא טנעידעג
 ,"געוו ןעטֿכער יא ןעֿפורעגנָא םהיא טָאה רע סָאװ ,ןעּביױלג ןעיינ ןייז ןעגידערפ ןעגנאג:

 טלעװ ַא ןיא זיא נוא טריטסיזקע גיּביא טָאה טלעװ יד זא ,ְךיֹוא טגָאז עזטָאַאל
 יר רהיא ןוֿפ לוֿפ ויא סָאװ ,טֿפַארק ערנעקריװ רענּולק רעד ךרוד ןרָאװעג טמרָאֿפעע
 יד זיא לעמיה רעד .'ָאַאט, ןעמָאנ םער טימ ןָא יז טֿפור רע סָאװ נּוא טלעװ עצנַאג
 לעמיה ןוֿפ טלַאשעג יר זיא דרע יד ,טֿפַארק רעדנעקריװ רעגּולק רעד ןּוֿפ טלַאטשעג-
 :ריוו םעד ךרּוד טּבעל שנעמ רעד .ררע רעד ןוֿפ טלַאטשעג יד זיא שנעמ רעד נוא
 עטסילעג עללַא ןוֿפ ּבָא ךיז טגָאז רע ןעוו ,ןעמוק םהיא ּוצ ןנָאק נּוא ָאַאמ ןוֿפ ןעק-
 םלעװ יד נּוא ךיז ןעלהיֿפ ּוצ ףיֹוא טרָאה רע ויּב ,זיא ךילשנעמ סָאװ ץלַא ןוֿפ נוא
 ךַאז ןייק ןוֿפ ,םַאזנייֵא ןעּבעל נּוא ןעטסַאֿפ שנעמ רער ךיֹורְּב רעּביראד .ךיז םּורַא
 ךיז טגינײַארעֿפ גוא ָאַאט ּוצ ּוצ טמוק שנעמ ַאזַא ,ןרעװ לַעַּפְתִנ טשינ טלעוו רעד ןיא-
 , טלעװ רעד ןוֿפ ןערָאלרעֿפ טרעװ גּוא עא טהעג רעדניז ַא רעּבָא ,םהיא םימ-

 עצנַאג יד נּוא ,רעטסירפ נּוא לעּבכמעט ָאד ןיוש ןענייז רעגנעהנָא ענייז ייּב
 ןעשיֿפָאוָאליֿפ רעייז ןעּבָאה םיִריִמְלַּת יר ,ןרָאװעג סענעהערדּפָאק ַא רּונ זיא עה

 .םיִזָמִר נּוא תודֹוס טֿבַאמעג ןעקנַאדעג ענייז ןוֿפ ןעּבָאה נּוא ןענַאטשרעֿפ טינ רערהע
 : רעטרָאװ יד טיּמ טנעֿבײצעּב רע טָאה ערהעל ןייז ןוֿפ ץנעססע רערָא .ויטָאמ םֹלַא
 רער ךיֹוא יי! ןעצנערג ןייק טָאה טֿפונרעֿפ יד רעּבָא ,ץענערג ַא טָאה ןעּבעל רעזנוא,
 ןעֿפור ןענָאיללימ לעיֿפ נּוא טנעקרענַא ןָאיגילער םקלָאֿפ םלא ַאניח ןיא א םזיהרדוּב-

 ןייז טהעטשרעֿפ טניימעג נּוא טנרעלעג טָאה יהדּדּוּב יװ טינ רעּבָא , ןעטסיהדרּוּב ךיז
 רעּביא ןָאיגילער עדעי קלָאֿפ סערעי טייּברַא םנעגירּביא ,קלָאֿפ שיזעניח סָאד ערהעלי
 ײּב טרָאֿפ זיא ןענָאיגילער ערַאּבגנַאג יירד עללַא יד ןוֿפ נּוא ,ףירגעּב ןייז ךָאנ טיול
 ןעּביֹױלג סָאר ,םיִרָבָק יד ןרהערעֿפ םָאד ,ןעּבױלג רענעגיײא ןייז .ָאד רּונ רעזעניח יד
 = עללַא ןעגילײהרעֿפ סָאד רֶקיִע רעד נּוא ןעגנערּב תֹונָּבְרָק יז נּוא רעטסײג ןיא
 ,רעועניח םער ןעריישרעטנוא ּוצ רעװש זיא סע ,ןעטיז עטלַא נּוא םיִנְהְנִמ-
 א טּביולג סָאװ ,רעזעניח םעד ןוֿפ -,ןעקנעד-ןייז ךָאנ-טיול--סויצּוֿפנָאק-ןיא- טּביױלג:
 ןוֿפ ףירגעּב ןייז גּוא רּומַאנ ןייז טינ טרערנָא ןָאיגילער יד ,ןָאיגילער רעדנַא ןייֵא ןיא
 ,טלעװ רער ןיא ןָאיגילער. רעֿכלעװ ּוצ ןעּבײרש ּוצ ךיז רעזעניה רעד גָאט ,ןעּבעלי
 :נעזיוט ןוֿפ הָׁשּוריִּב טָאה רע עֿבלעװ ,יד יײּב גידנָאטש ןעּבילּב טעװ נוא טּביילּב רע

 , קירוצ תֹורֹוד רעד:

 אי
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 , דנאל ןיא גנּונעדרא יד

 םרהיֿפ רעטָאֿפ ןעילימַאֿפ ַא יו טיֹול ,טרהיֿפעג דנַאל סָאר ךיז טָאה ּבײהנָא ןיא
 ףיֹוא טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאר גּוא קלָאֿפ ם'נוֿפ רעטָאֿפ רעד זיא רסיק רעד ,זיֹוה ןייש
 ןוֿפ ןהּוז רעד זיא רע יװ יֹוזַא נּוא ,רעמטָאֿפַא ףיֹוא ןעקוק רעדניק יװ טְקּוקעג םֶהיֵא
 א רע יא ררע רעד ףיֹוא לעמיה ןוֿפ טרֶא םעד טמהענרעֿפ גּוא לעמיה
 רערָא ,טסייג ןעטסֿכָאה םעד יװ ןעּבעגענּבָא רֹוכָּכ םעד םהיא טָאה ןעמ גּוא ָ

 ןוֿפ 28 רעמיא קלָאֿפ סָאד טָאה םעד םעללַא יב רעּבָא , ןײללַא לעמיה םער יז
 רסיק ןּוֿפ דניז ערעי , רהעמ ךָאנ נּוא ,ןענידרעֿפ רֹובּכ םעד ךיוא ללָאז .רע ,ריק יי
 טינ ןיֹוש טרייל דניז ם'רסיק ןוֿפ םּורָאװ ,םהיא ןענעג ןעּבײהעגֿפױא קלָאֿפ סָאר טָאה
 רסיק רעד תָמָא ,דנַאל ןיז ןיא יי סָאװ עללַא רעּבָא שנעמ רענלעצנייא ןײַא:
 :נַא ןייא גנושררעה יד ןײללַא ןנָאק נּוא ןעשררעה ּוצ טקישעג לעמיה ןוֿפ זיִא ןײללַא
 יר טֿכער יד קלָאֿפ סָאר טמּוקעּב נירניז רע זיא םיוק רעּבָא ,ןעּבעגרעּביא טינ ןרעד-
 ןוֿפ ןעדנוּברעֿפ ַאניח ןיא רסיק רעד זיא טציא ךָאנ ,ןעמהענוצּבָא םהיא ןןּוֿפ גנוריגעד
 םיװעג ךיז טלָאװ רע עֿכלעװ ןוֿפ םיִנָהְנִמ נּוא ןעינָאמערעצ ,עצעזעג ענערישרעֿפ
 קלָאֿפ םָאד סָאװ ,םיִלָלְּכ יד ּוצ ןרָאהעג ייז לייוו ,טינ סע טוהמ גּוא ןעײרֿפעּב ןלָאװ
 א ּוצ םהיא ןוֿפ טֿכער סָאד טָאה

 ענערישרעֿפ ןיא רערנָאל .ערערנַא ןיא יװ .ַאניח ןיא ךיז . טלייהט .קלָאֿפ .םָאד
 7 טעעַמִּכ זיא רערערנַא רער ּוצ סַאלק ןייא ןּוֿפ גנַאגרעביא רער רעּבָא ,ןעּסַאלק
 .יַאניח ןיא יװ טמױצרעֿפ םינ גּוא טֿבײל יֹוזַא טי
 רעּבעװ רייז ,רעטיײּברַאררע יד ךיז ןענעֿבער רעגריּב עסַאלק עטסֿכָאה רעד ּוצ ! +!
 סָאװ ,ןעשנעמ יר ךיז ןענעֿכער עסַאלק ערערנַא רעד ּוצ ,עטײלֿפױק נּוא רעקרעװדנַאהז

 עטסגיררינ יד נּוא רעטירד רעד ןוֿפ . דרע ןעגייא ןייק גּוא זיוה ןעגייא ןייק טינ ןעּבָאה:
 ןיא ןענייז סָאװ נּוא עטנידעּב ,רעצנָאט ,ןערָאיטקַא ,ןעמנַאקיזומ ןענייז א
 ,ָאמינ ַאניח ןיא ןענייז טֿכענק עטֿפױקרעֿפ נּוא ןעֿפַאלקס ןייק . רעוייה עֿכילטנעֿפָא-
 +ער יר ּוליִּפֲא טָאה , גנּונֿפער טייצ רעשיאָאּפָארייַא ךָאנ ,טרעדנוה רהָאי ןעטירד ןיִא;
 +עג סָאר רעּבָא ,ןרעדנַא ןייא דניקַא ןעֿפױקרעֿפ ּוצ ןרעטלע עמערא טּביױלרע גנּוריג;
 ןעגייא ןייא יוװ רּונ ןעזוועג טנעֿכעררעֿפ ףַאלקס ַא יװ טינ רעֿפױק םייּב זיא דניק טֿפױק-
 ןּוהמ לעיֿפ ױזַא נּוא ןּוחמ טייּברַא יד רּונ רעֿפױק ןייז ראֿפ טֿפרַארעּב טָאה סע .דניק-
 :רנַאהעּב עטֿכעלש רַאֿפ ,עילימַאֿפ רענעי ןוֿפ רעדניק ענעגייא יד ןעוהט סע לעיֿפיװ-
 ןיֿפ ןעצנירּפ רעסיוא .טפָארטשעּב גנערטש רהעז ןעמ טרעוו דניק טֿפױקעג ַאזַא גנּול-
 זיא עילימַאֿפ םויצוֿפנָאק ןוֿפ ךיז ןענעֿכער סָאװ יד רעסיוא נּוא עילימאֿפ ןעֿכילרסיק-
 ײעּב יד :טסייה סָאד ,ןענירדנַאמ ָאד ןענייז םע . ָאטינ רנַאל ןיא לעדַא עֿבילּברע ןייק-
 רעגריּב רעשיזעניח רערעי ןרעװ ןנָאק ןירדנַאט ַא רעּבָא . גנורינער רער ייּב עטמַא



 ,עטֿכישענ-טלעוו יד יז 8

 =רהעלעגַא רעהירפ ןעמ זּומ ןרעוו ּוצ ןירדנַאמ ַא םוא ,זיא רע עסַאלק רעֿבלעװ ןוּכ
 :מינ רעווש יֹוזַא ןעמַאזקע רעד רּונ טלָאװ .ןעטלַאהסיוא ןעמַאזקע ןייא נּוא ןייז רעמ
 'יד ףיֹוא ךיז ןעסיורג ּוצ סָאװ טיט ןעּכָאה טינ ְךיֹוא ןירדנַאמ רעד ךיז טלָאװ יי

 :ןעטלעז סָאװ ,רעווש יֹוזַא ןעמַאזקע רעד רעּבָא זיא קילגנּוא םּוצ ,ןעססַאלק ערעדנ
 :ענעי רּונ .ןעטלַאהּוצסיוא םהיא ןײללַא ןענרעל טימ ןייֵא ןנַאמערָא ַא ךיז .םינ

 יז ןרינעמַאזקע סָאװ יד נּוא עיצקעטָארּפ עא א , םָאלּפיר םעד ןעמּוקעּב ּׂ

 יװ ְךיֹוא ןענירדנַאמ יד ןענייז רעּבירַאד ; גנערטש יֹוזַא עסינטנעק ערעיײז טינ ןעבורפ
 + םהיא ּוצ ןעמּוקּוצ ּוצ רעווש זיא ןַאמערָא םעד סָאװ ,לעדַא רעֿכילנָאזרעּפ טרַא ןייא
 טּבעל רע תֵעְּב שטָאה ,רעדניק רַאֿפ הָׁשּוריִּב 0 ןיז טינ טוָאל ןירדנַאמ ַא
 ךעלייהט ןענירדנַאמ יד .ןעססַאלק ערעדנַא עללַא רַאֿפ רעֿכָאה לעיֿפ רע טהעטע

 .גנַאר ַאזַא םיוא טלַאה רעניײא סָאװ ןעמַאזקע םעד ךָאנ טיֹול ,ןעססַאלק ןיא ךיֹוא ךיז
 :טייקטרהעלענ נּוא .ןירדנַאמ ַא ןייז ןָאק רעטרהעלעג ַא רּונ ,רע טמּוקעּב לוטיט נוא
 =נעססיװ ענערישרעֿפ ןיא טרהעלעג ךילקריװ זיא סָאװ רעד טינ : טסייה ַאניח ןיא
 רהעמ ךיֹוא סייוו נּוא ,ןעביירש רהעמ נּוא ןעזעל רהעמ ןנָאק סָאװ רעד רּונ ,ןעטֿפַאש
 :עֿבלעװ ןיא ןעקנערעג ּוצ נּוא ןלהָאצרעד ּוצ רעּביא ןעדנעגעל עטלַא נּוא עצעזע
 .גוא ןעזעל סָאר .ןרָאװענ ןעּבירשעג ןענייז יז ןעװ נּוא ּואוו ,ךיז ןעניֿפעג ייז רעֿביּב
 -:ץננייא טינ ןענייז טרָאד לײװ  ,ַאניח- ןיא יש רעטסרעװש רעד יקַאמ זיא ןעּבירש
 :עטערליּבעג עללַא ײּב יװ טרָאװ ַא ןלעטש ןעמַאוּוצ יז ןּוֿפ תויִתֹוא ןוֿפ ןעֿכײצ טרהיֿפ
 =עּב רערנַא ןײא טָאה טרָאװ סעדעי .רעטרָאװ עצנַאנ ףיוא ןעֿביײצ רּונ ,רעקלָאֿפ
 .,לעיֿפ ָאר ךַארּפש רעשיועניח רעד ןיא ּוליֵפֲא ןענײז רעטרָאװ יװ ױזַא גּוא .,גנונֿבײצ
 יא טרָאװ סעדעי טעְמַּכ טָאה םעד רעסיוא .לעיֿפ ןייז ךיֹוא ײז ןוֿפ ןעֿבײצ יד ןעזומ
 ;ןּופ ןעֿכײצ רעד יקַאט זומ ,ןעגנוטיירעּב ערערנָאזעּב לעיֿפ ץֿבַארּפש רעשיזעניח רעד
 ייד ףיֹוא יי ערערנוזעּב רערָא ןעגנּורעדנָא לעיֿפ ןעּבָאה טרָאװ ןעּבלעז םעד

 רעטרהעלעג רעפיֹורגַא ּוליּפא רעדָא ,רעזעניח רעטעדליּבעג ַא ןעטלעז ,ןעֿכײצ
 ײר ןוֿפ ענייא ְךיֹוא זיא סָאד .ןענעק ןענעֿבײצ סנעֿבײצ נּוא ןעֿבײצ עללַא ללָאז

 .םַאוטייּברא ,גיהָאֿפ רּומַאנ ןוֿפ ויא סָאװ ,קלָאֿפ שיזעניה סָאד טוָאל סָאװ ,תֹוּבַס
 ןיא זיא ןעמ יװ ,ןעניז םעד ןיא ןייז טעדליּבעג טינ ,ןענרעל םּוצ ךיֹוא גיסיילֿפ נּוא
 ןעּבײרשּוצֿפױא ןייז רעזעניה םעד טלָאװ ,ךיז טֿכַאד ,טֿכײל יװ .רעדנַאל ערערנַא

 ןײא םהיא טיג ןעמ ןעװ ,רעטרָאװ עגיּבליזניא ,עצרוק ענייז ןעועל ּוצ רעּביא גּוא
 -ךיז טלַאה סָאװ ,קלָאֿפ שיזעניח סָאד רעּבא ,ןעּבײרש ּוצ תֹויתֹוא טימ תיּב-ףלא
 :טֿפירש יד ךיוא טלַאה ,גילייה זיא טלַא זיא סָאװ ץלַא נּוא ,טלַא זיא סָאװ ץלַא ןָא

 ,ןָא טינ טֿפירש עיינ ןייק טמהענ גּוא גילייה רהעז רַאֿפ ענייז
 ּוצ גנַאל ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןָא ךיז ןעטלַאהטסעֿפ נוא תֹונְׁשקַע ַאזַא ךרּוד

 -יררינ ןעגנּודניֿפרע נּוא םיֿברַא ןיא ,רוטלּוק ןייז ןיא קלָאֿפ סָאד ךיוא טהעטש ,,קיר
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 קירּוצ ןערהָאי רעדנעזיוט טימ . ןייז טֿפרַאדעּב נּוא ןייז טנָאקענ טָאה סע יװ רעג
 -ײּברַא ּוצ רעמעּב יװ ןעלטימ נּוא ןעגנודניֿפרע ןוֿפ טסואװעג ַאניח ןיא ןיֹוׁש ןעמ טָאה
 טָאה רעטָאּפש רהָאי דנעווט טימ טסרע סָאװ ,תֹוחֹּכ רּוטַאנ עֿכלעזַא ןוֿפ ,ןעט
 ,רוטלוק יד ןרעסָארגרעֿפ ּוצ טצּונעּב נּוא ןעדנוֿפרע ַאּפָארײא ןיא עּבלעזיד ןעמ
 יניֿפרע ערעי ,טצּונעּב טינ ןעגנודניֿפרע ערעיײז טימ ךיז ןעּבָאה רעּבָא רעזעניח יד
 :ֿפעשעּב ּוצ ךיז ךאז עגנוי ַאזַא טימ קלָאֿפ טלַא ַאזַא רַאֿפ טסַאּפ נּוא םעינ א זיא גנּוד
 זיא עטלַא סָאר , רונ עטלַא סםָאד זיא טּוג 1 ןעֿבַאמ ךיורּבעג ַא ןּוֿפרעד רעדָא ,ןעגיט
 ױזַא . ןעטלַא םעד ןוֿפ טייקגילייה סָאד ןייז לֵלַחְמ רּונ ןָאק סעײנ ַא נּוא גילייה ךיֹוא
 :ניצרע לעיֿפ ךָאנ טימ נּוא יירעקורד רעד טימ ,רעװלּוּפ:םיש םעד טימ ןהעשעג זיא
 ןייק נּוא ןעדנוֿפרע רעקלָאֿפ ערעדנַא יװ רעהירֿפ ןעּבָאה רועניח יד סָאװ ,ןעגנּוד
 עללַא 6 עשיזעניח יד ךיֹוא זיא יֹזַא .טַאהעג טינ ןּוֿפרעד ןעצמּונ ענעגייא
 ,דנַאל םיא ןועװעג ןעטייצ עללַא ןיא לעיֿפ יֹוזַא ןענייז סָאװ ,רעֿכיּב נּוא רעּביײרש
 ןעטייצ ערעיינ יד ןּוֿפ רערָא , ןעטייצ עטלַא ןוֿפ רּונ ןעּבירשעג גּוא טרערעג ןעּבָאה
 , טקנוּפ דנַאמש ןעטלַא םעד ןּוֿפ טלייהטרּואעג

 :וֿפנָאק ןוֿפ (גניק) רעֿפיּב ףניֿפ יד רעזעניח יד ןענעֿכער רּוטַארעטיל טפיוה יד
 ,רנַאל ןיא ןָאיגילער ןּוֿפ עצעזעג עללַא יר ןעטלַאהטנע רעֿכיּב יד סָאװ רעסיוא ,םּויצ
 גנּולמַאז ַא ךיוא ,סּויצוֿפנָאק זיּב עטֿכישעג עטלַא עשיזעניח יד ךיוא ייז ןיא ךיז טניֿפעג
 יז ןוֿפ לעיֿפ סָאװ ,ןעטייצ עטלַארוא ןוֿפ ןעױעָאּפ נּוא רעדיל ,תֹובּצַמ עטלַא ןוֿפ
 ,עצעוֿפיוא עשילַארָאמ לעיֿפ ךיֹוא ,ןעּבירשעג טֿפַאשנעסיװ נּוא טנעלַאט טימ ןענַײז

 םּויצוֿפנָאק . טייל עטמהירעּב ןוֿפ ןעגנּוּבײרשעּב יֹוזַא נּוא ןעֿפָאזָאליֿפ ןּוֿפ ןעטוּפסיד
 , ןרעטלע ּוצ רעדניק ןוֿפ טֿכילֿפּפ רעד ןעגעװ ,םידימְלַּת ענייז טימ ןעדער ענעגייא

 . לַלְּכ םּוצ ןעשנעמ םענלעצנייא ןוֿפ טֿבילֿפּפ .נּוא
 עטסגיטֿביװ יד נּוא ,רעליש ענייז ןיֿפ רעֿכיּב יד ןעהעטש רעֿביּב םּויציֿפנָאק .ךָאנ '
 םינ ןיוש טרער רע .עשט:גנעמ רעלליש ןעטסעּב ןייז ןוֿפ רעֿכיּב יד ןענייז ,ַײז ןּוֿפ
 יא ךַארּפש ןייז ;םויצוֿפנָאק רערהעל רעסיֹורג ןייז יװ טלַאק נוא גיהּור יֹוזַא
 ם'עוש:ָאַאל ךיוא ,ךיז ןיא ץיװ נּוא טָאּפש גונעג ךיֹוא טָאה נּוא גירעיײֿפ ןיֹוש
 ערעטָאּפש נּוא עֿבילטלעװ ןיֿפ רעֿכיּב ןעמּוק ךָאנ רעד , עססַאלק רעד ּוצ ןרָאהעג רעֿכיּב
 ןעמ .רעֿכיּב עֿכילטֿבישעג יד גנּוטֿכַא לעיֿפ ןענידרעֿפ סרעדנָאזעּב ,רעללעטשטֿפירש

 טָאה ,רפיק ןעגיטציא םעד זיּב ,"ַאיֵה} עיטסַאניד רעטסרע רעד ןוֿפ זַא ,וליֿפא טרעֿכיזרעֿפ
 רעּבָא טָאה סָאװ , רעּבײרש עטֿבישעג ַא ןענוֿפעג לָאמ עללַא ףיֹוה ןעֿבילרסיק ןיא ךיז

 +ורעה םער ּוליפא אָרומ ןהֶא רָאג ,תָמֲא םעד רּונ ןעּביירש ּוצ טַאהענ טײהײרֿפ עללַא
 ךילקריװ ַאניח ןיא ןענייז רעֿכיּב עטֿכישעג עֿבלעזַא . ןעּבײרשרעֿפ ּוצ רעלהעֿפ סרעש
 ןייז טָאה ְךּוּב םעד ןיא ,יק:עס ךּוּב סָאד זיא טמהירעּב םרעדנָאזעּב ,ָאד לעיֿפ רהעז
 ,טימ ןעגַאז גּוא ןערנענעל ,(תֹובֵצַמ) רעלַאמקנער עֿבילגַאמ עללַא ןוֿפ רעסַאֿפײעֿפ
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 ידיו

 ןוֿפ ,עטֿבישעג עשיזעניח יר טלעטשעגנעמַאװצ טסנרע נּוא טנעלַאט םענעטלעזַא
 הטרעוו ןןעסיורגַא טָאה גּוא ,8 13 רהָאי םעד ויּב ,ּוט:גנַאָאה רסיק ןעשירָאטסיהרָאֿפ
 , טלעװ טייג רעצנַאג רער ןיא ְךיֹוא רעּבָא ַאניח ןיא רּונ טינ

 :ָאּפ ,טרַא רעללַא ןוֿפ רעּֿכיּב גּוא רעּבײרש גּונעג טָאה ,רוטַארעטיל עינ יד
 גּוא ,טנעלַאט רעגינעװ רעדָא רהעמ טימ ןעגנוטיצ נּוא טֿפַאשנעסיװ ,ןענַאמָאר ,יזע
 ירש רערעװש  ַאזַא טימ שטָאח ,ןנָאק = 0 קלָאֿפ סָאד זַא ,טהעז ןעמ
 . ןענַאטשרעֿפ גּוא ןעזעלעג ןרעװ ןעקנַארעג יד גּוא ןעקנַארעג עניו ןעּבעגסורַא
 סָאד ןייז טנָאקעג ךילקרִיװ טָאה םָאװ- , יו 0 שיזעניח סָאד זיא רעּבָא םעד םעללַא
 ,קלָאֿפ טלַא רהעז ַא ְךיֹוא ויא סע יװ ,טלעװ רעד ןיא קלָאֿפ עטריוווטלוק עטסערליּבעג
 ןייז יא ןַה ,רעשיזיֿ ןייז א ןַה ,, רעקלָאֿפ ערעדנַא עללַא רעטניה טייוו ןהעטש ןעּבילּבעג
 סָאד יװ זיא קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןעּבעל סָאד וַא , טימרעד טויײװעּב נּוא ,טֿפַארק רעשילַארָאמ
 ?נײרַא דרע רעד ןִיא ןייז יו יו נּוא ףימ יװ ןעלצרואו ענייז ןעגָאמ :םיֹוּב ַא ןיֿפ ןעּבעל
 ןעצנַאג ןיא טינ ןעװ ,רע זומ טֿביל נוא טֿפול םהיא ןוֿפ ּוצ טמהענ םיֹוק , ןעסּכַאװעג
 טרענײטשרעֿפ רעדָא טנעקירטרעֿפ םנעטסגינעװ ,ןרעװ טלױֿפרעֿפ נּוא ןעּברַאטשּבָא
 :עג טֿכיל ןייה נּוא טֿפּול עײרֿפ ץלַא יװ רהעמ טָאה קלָאֿפ ןעשיזעניח םעד  ,.,ןרעװ

 רעֿבילשנעמ ןיא ןעּבילּבעג טרענייטשרעֿפ .יֹוזַא; ,רַאַאטש ױזַא סע זיא רעּבירַאד ,טלהעֿפ
 .עטֿבישעג

 . אניח ןיא ןעדּוי

 םינ ךָאנ זיא קלָאֿפ ןרַאּברערנָאז .נּוא ךנַאל םענעסָאלשרעֿפ םעד ןיא ץלַא יװ

 ךיֹוא זיא יֹוזַא ,טלעװ רעטערליּבעג רעד רַאֿפ ןרָאװעג טרעלקרע נּוא טעטֿבײלעּב גּונעג
 , ןרָאװעג ןעזיװרעד גיטֿכיר נּוא רָאלק טינ ךָאנ ןעדּוי עשיזעניח יד ןּוֿפ עטֿבישעג יד
 :עג רַאֿפ ןרעװ ןעמּונעגנָא ןענָאק ללָאז רהיא ןוֿפ טלהָאצרעד ןעמ סָאװ ץלַא םסָאד

 ןעדּוי ןענהָאװ סע סָאד ,רָאלק גּוא ןעזיוורעד זיא לעיֿפ ױזַא רונ ,םײהרַאװ עֿכילטֿביש
 רעטסעּב רער .קירּוצ ןעטייצ עטלַא ץנַאג ןוֿפ טרָאר ןיֹוש ןענהָאװ גּוא ; ַאניח ןיא
 םער ןיא טצעזעּב ךיז ןעּבָאה ןעדוי סָאװ ,טייצ רעד ןוֿפ טײקטלַא יד ףיֹוא זייוועּב
 רעייז רּונ טינ טרָאד ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןײללַא ןערּוי עשיזעניח יד יקַאט ןענייז , דנַאל
 רעייז טעמּכ ךיֹוא ןעּבָאה סָאװ רעּבָא , ןעסעגרעֿפ הֶרֹוּת רעייז טַעַמּכ נּוא ןֹוׁשְל גילייה
 ןוֿפ ןעריישרעטנוא ּוצ ייז רעש ןיֹוש זיא סע זַא ,טרערגָארעֿפ ןעצנַאג ןיא טלַאטשעג
 סָאר גוא , גנַאל יֹוזַא טרָאר ןיֹש ןעּבעל יז ןעֿכלעװ ןעשיווצ ,קלָאֿפ ןעשיועניח םעד
 , ײװצ ןיא םינ גוא רֹור ןייא ןיא םינ ןהעשעג טינ ןָאק

 ,טנהָאװעג לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא ךָאנ ןעּבָאה ןערּוי ןעװ זַא , תֹורָעְׁשַה ָאד ןענייז סע
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 טנעֿכער ןעמ סָאװ) ,ריִפֹוא ןייק טקישעג רערהָאֿפ-םַי עשידוי טָאה ףֶלֶמַה הֹמֹלָׁש ןעװ נּוא

 ןעּבילּבעג ןעירניא ןיא ןעילימַאֿפ עֿבילטע םיװעג ןענייז ,(ןעידניא ןעמ טניימ סָאד זַא
 .רעד עטֿבישעג עשיזעניח יד .,ַאניח ןיא רעּבירַא ךָאנרעד יז ' ןענייז טרָאד ןּוֿפ נּוא

 ןערּוי ןעּבָאה לעדנַאה םעד .ןעידניא טימ ַאניח ןוֿפ לעדנַאה םעד ןוֿפ לעיֿפ טלהָאצ
 געװ םעד ןעטסרע םּוצ יז ןעּבָאה עֿכלעװ ,(רענַאיקינעֿפ) םיִנֲעַנְּב יר ייּב טנרעלעג
 טֿבּוזעג רערנָאל נּוא רעקלָאֿפ עטייוו גידנָאטש ןעּבָאה עֿכלעװ נוא ריַפֹוא ןייק ןעזיװעג

 ןעּבָאה סָאװ , ןערּוי יד , ןעניֿפעג ּוצ הָרֹוחְס עיינ נּוא םיִרֲחֹוס עיינ רֶחֶּפִמ רעייז רַאֿפ
 עטנהָאנ םעד ץּוח ןענייז נּוא טּבעלעג םּוג יֹוזַא ןעמייצ ענעי ןיא םינענּכ יד טימ

 סלערנַאה יד ךיוא ןעּבָאה ,ןֹוׁשָל ןייא טימ טַעְמִּכ קלָאֿפ םלַא ןועװעג יז טימ םיִּבֹויִק
 טינ ייז טָאה ַאניח יװ א טייװ ַאזַא נּוא , ןעמונעגרעּביא יז ייּב ןעטײקגיהָאֿפ

 :ילּבעג טרָאד ןענייז נּוא , רחסמ םעד ּבעיל ּוצ ןעצעועּב ּוצ טרָאד ךיז ןעקָארשעגּבָא
 - ךיֹוא ןָאק , גיטֿכיר זיא הֶרָעְּׁשַה יד ּביֹוא .טציא זיּב ןעטייצ ס'ךלמה המלש ןוֿפ ןעּב
 הֶּלַא הֵּנִה : ט'מ לעטיּפַאק הֶוְעַׁשְי ןיא קּוסְּפ רעד זַא ,הרעשה ערעדנַא יד ןייז גוטֿכיר
 ןעטייװ ןּוֿפ יד ןלעװ ּונ,) םיִניִס ץֶרָאֵמ הֶּלִאְו םִיַמּו ןֹופָצִמ  הֶלִא ֵּנִהְו ּואֹבָו קֹוחְרַמ
 רע ללָאוז (יסיִניִס , דנַאל ןּוֿפ יד ךיֹוא נּוא טייז ברעמ ןוֿפ גוא ןופצ ןּוֿפ יד ,  ןעמוק
 , תֹורעשה ערעדנַא ָאד ןענייז סע ,ַאניח טניימעג ןעּבָאה "םיניס,  :ןעמָאנ םעד טימ
 נּוא םיִטָנְׁשַה תֶָׂשֲע יד ןּוֿפ טֶבֵׁש ַא ןּוֿפ סֹרַא ןעמַאטש ןעדּוי עשיזעניח יד זַא

 סָאװ ,ןֶוג ךייט רעד ייּב טצעזעּב ךיז ןעּבָאה יז יװ , םעד ךָאנ ןיהַא ןעמוקעג ןענייז
 טָאה רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק רעד רַפאָגְמְלַׁש ןיהָאװ , ןעידניא ןיא םּוגנַאג רער ןייז לָאז סָאד
 ןעּבָאה סנעגירּביא .ַאניח ןייק רעטָאּפש ןעמּוק עגייז ןענייז טרָאד ןוֿפ ; ןעּבירטרעֿפ יז
 ,טַאהעג ןעטייצ עטֿפעלש לעיֿפ יֹוזַא עטֿבישעג רעגירעיורט רעגנַאל רעייז ןיא ןעדוי
 םינ ןיוש יז ןעּבָאה , ןעגעלּוצ ּוצ ּפָאק םעד ּואֹװ ץַאלּפ ַא ךיז ןעֿכוז גירנעהעג סםָאװ
 ,קלָאֿפַא ןעשיװצ ןעצעועּב ךיז נּוא דנַאל טייװ םנעי ןיא ןעמוק טנָאקעג לָאמנײא
 ןעטירטשעג טינ ןָאיגילער רַאֿפ לָאמניק טעמּכ א רעגנַאל ןייז ןיא טָאה סָאװ
 .טגלָאֿפרעֿפ טינ םענייק ןעּבױלג רערנַא ןייא רַאֿפ גּוא

 םרעדנּוה עֿכילמע טייצ ןיוש ןענָאמרעד ןרענָאיסימ נּוא רעדנעזייר ענערישרעֿפ
 ץ'ניװָארּפ רעשיזעניח רעד ןיא ּוֿפ:גנוֿפיַאק טדָאטש רעד ןיא עדניימעג עשירּוי ַא רהָאי
 רהעמ טּבעלעג טָאה סָאװ לֵאָרְׂשִי ןֶּב הָׁשֹמ 'ר םֶכָח נּוא ןֹואָנ רעממהירעּב רעד ,ןַאנ:ָאח
 גנוּבײרשעּב עצנַאנ ַא לֵאָרְׂשִי הָוְקִמ רָּפַס ןייז ןיא טגנערּב ,קירּוצ רהָאי 900 םימ יװ
 ?ָאיסימ םעד ןוֿפ גידנעלהָאצרעד טרָאהעג טָאה ּױע סָאװ ,ןעדּוי רעײה:גנוֿפיַאק ןוֿפ
 עשיזעניח יד ןעּבָאה גנּולהָאצרע רעד ךָאנ טיֹול + ןזעװעג טרָאד זיא סָאװ , ישטור רענ
 , הָדּוהְי טבש ןוֿפ טינ , םימבשה תרשע יד ןוֿפ םיֹורַא ןעמַאמש יז זַא ,טגָאזעג ןערּוי
 ,סיװעג זיא ,זיא סָאד יװ רּונ , טרהעקרַאֿפ טקנּופ ןעלהָאצרעד רעדנעזייר ערעטָאּפש רּונ
 תַרֹוּת ןָא ךיז ןעטלַאה . ,ןעטייצ עטלַא רהעז ןּוֿפ ןערּוי ןענהָאװ ּוֿפ:גנוֿפיַאק ןיא זַא

= 
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 - :יײז טלַאטשעג ןיא טסּבלעז נּוא ןּוׁשָל , רעריילק ןיא ,ןעגירּביא םעללַא ןיא שטָאה ,הָׁשֹמ
 יַא ךָאנ יז ןעּבָאה קירּוצ גנַאל טינ זיּב . רעזעניח ענעריֹוּבעג יד ּוצ ךיילג יז ןע;
 ןרָאװעג בֵרֶח טייצ רעטצעל רעד ןיא רעּבָא זיא עֿבלעװ ,.טַאהעג להּוש עטלַא עסיורג

 , ןרָאװעג טמרַארעֿפ נּוא טקילגנּוארעֿפ זיא עדניימעג יד .,הֶּפֵרְׂש ַא גּוא גנוצײלֿפסױא ַא ןוֿפ
 ןענייז לָאמטסנעד ןוֿפ . ןָאיצּולָאװער גניּפיַאהט רעד ןּוֿפ ןעטילעג לעיֿפ טָאה יז ןעװ

 ןעצניװָארּפ ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טיירּפשּוצ ּוֿפ?גנוֿפיַאק ןוֿפ רענהָאװניײא עשירוי יד ְךיֹוא
 רעדנעזייר ערעטָאּפש . זיא להָאצ רעייז םיורג יװ ןעסיוו טינ גיטֿכיר ןנָאק ןעמ גּוא
 טרָאטש עשיזעניח ענערישרעֿפ ןיא ןערניימעג עשירּוי ערערנַא ןוֿפ ךָאנ ןעלהָאצרעד
 :ֿפעשעּב טפיוה רעייז סָאװ ,ןערּוי לעיֿפ רהעז ךיז ןעניֿפעג ַאניח ןיא זַא ,ןרעֿפיזרעֿפ גּוא

 רעייז רעּביא ןעגנּוגלָאֿפרעֿפ ןייק ןוֿפ ןעסייוו יז , רָחֶסִמ גּוא טייּברַאדרע זיא גנוגימ
 :ירדנַאמ עשירּוי נּוא עטרהעלעג עשירּוי לעיֿפ ןּוֿפ טלהָאצרעד טרעוו ךיֹוא ,ןָאיגילער

 ,גיטֿכיר נּוא רָאלק גינעװ ךָאנ ןענײז ןעגנולהָאצרע עללַא יד רעּבָא ,רנַאל ןיא ןענ

 ןיא ןעדוי ןּוֿפ עטֿבישעג יד נּוא ,ןעמהעננָא ןעטקַאֿפ עֿבילטֿבישעג רַאֿפ ייז לָאז ןעמ
 ןיא ךיז טעוװ רנַאל סָאד ןעוו , ןעּביירש ּוצ ןייז ךילגָאמ ןַאד טסרע .רֵׁשְפָא טעו ַאניח
 נּוא םהיא טימ ןענעקעּב ּוצ ךיז ,עטרהעלעג עשיאָאּפָארײא רַאֿפ ןענעֿפָא ןעצנַאג
 , םהיא ןיא ןענהָאוװ םָאװ רעקלָאֿפ גּוא ןעמַאמש ענערישרעֿפ יר ןענרעלּוצסיוא



 .ןעידניא

 ,(דנאל סאד)

 רעקלָאֿפ גּוא עגינָאק ןוֿפ זיא סָאװ ,טלעװ רעד ןיא רנַאל ַאזַא ךָאנ ָאטשינ
 . ןעירניא דנַאל סָאד איו ןערָאװעג טֿפזעג ױזַא

 ןעמ סָאװ ,געװ רעד .ןרָאװעג ןעסעגרעֿפ זיא תֹוּבִס עֿבילטֿבישעג ךרּוד טייצ
 יר ןּוֿפ ןעזעוועג קעווצ רעד לָאמניײא טינ ןעידניא זיא  ,ןיהַא ןעמוק םי ןטימ ןנָאק-
 ןוֿפ ןעטייצ ענערישרעֿפ ןיא ןעבָאה רעדנעזייר עטמהירעּב סָאװ ,ןעזייר טלעוו עסיורג;
 .ןעמונרעטנּוא רערנַאל ענערישרעֿפ

 ?םנע ַאקירעמַא עזייר רעטלעטשעגנייא 0 טימ טָאה סָאװ ,סּוּבמּולָאק טסּבלעז
 יינ ןייז טעד ּבעיל ּוצ יקַאט טָאה נּוא ,ןעניֿפעג ּוצ ןעידניא טניימעג רּונ טָאה ,טקעד;
 רעּבירַאר .ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא (ןעידניא בֶרֶעַמ) "ןעירניא טסעוו, לייהטלעוו ןעטקעדטנע--
 סע ןעמ טָאה ,ןענוֿפעג ןעירניא עטנַאקעּב לָאמ ַא סָאר רעטָאּפש ןיֹוׁש טָאה ןעמ ןעווו
 םענעי ןוֿפ ןעריישרעטנּוא ּוצ (ןעידניא חַרֶזִמ) "ןעידניא טסָא, :ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא
 ,ןענוֿפעג טָאה םּוּבמּולָאק סָאװ ,ןעידניא-

 לערע גּוא רעּבליז ,רלָאנ :טָאה דנַאל סָאד סָאװ תֹורְצֹוא לעיֿפ יד ץּוח
 גּוא ,ןעניֿפעג ּוצ ןֶרֵעדְןִנ םעד ךיוא ןעידניא ןיא טּבױלגעג לָאמ ַא ןעמ טָאה רענייטשי
 יד םימ טנעֿכײצעּב עגנַאנ גּוא םּודניא :ןעֿבײט עשידניא יד לעיֿפ ןעּבָאה רעּבירַאד:
 , ןעֿכײט רעיֿפ ענעי ןוֿפ ייווצ ןעֿפורעג ךיז ןעּבָאה םע יװ ,לֵקָדיִח ןיא ןֹוׁשְּפ : ןעמָאנ:
 ּוצ טּבױלגעג ךיֹוא ןעּבָאה לעיֿפ . טלייהטּוצ ךייט ןֶדֵע-ןנ ןייא םעד ןּוֿפ ךיז ןעּבָאה סָאװ-

 םג ךיז טָאה ְךֶלֶּמַה הֵמֹלִש ןענַאװ ןּוֿפ ,ריִפֹוא רנַאל סָאד ןעידניא ןיא ןעניֿפעג:

 טָאה נּוא ןעֿכַאז ערעייהט ךָאנ נּוא א יײבנַאֿפלע , רלָאג נּוא רעּבליז לעיֿפ ױזַא ןעגנערּב- :
 ,טֿפַאמעג ךייר ױזַא דנַאל ןייז טימרעד:

 בעל סָאװ ,קלָאֿפ ןעמלַא םעד ּבעיל ּוצ ןעידניא טריסערעטניא טציא ךָאנ
 ,טרערעג לָאמ ַא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ,עֿכַארּפש טירקסנַאס רעד ּבעילּוצ נּוא ,טרָאד;
 - ןוֿפ עֿכַארּפשרעטמומ ַא רַאפ ןערָאװעג טנעקרעד ןעטייצ עטצעל יד ןיא זיא סָאװ נּוא--

 ,ןיא טסּבלעו ערערנַא ךָאנ גוא ַאּפָאריא ןיא רעקלָאֿפ עטערליּבעג עללַא טעמבי
 ףעירּב םּוחי רעייז רעקלָאֿפ עשיאָאּפָארײא יר טָאה עֿכַארּפש טירקסנַאפ .יד י ןעיזַא

 יהיה =. יה = יד
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 יע עא עא עא עא עט עט וע עה עה עג עא עט הע הע עא גע עא

 יז ןעּבָאה ,טנעקרעד טֿפַאשדנַאװרעֿפ רעייז רהיא ךרּוד ןעּבָאה יז זַא גּוא ,ןעזיוועג

 .ןענַאמרעג ָאדניא, : ןעֿפּור ןעּבײהעגנָא ךיז

 וטֿכזעג לָאמ ַא טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טימ זיא ןעידניא טנַאסערעטניא איו רּונ
 דיא טנַאסערעטניא יֹזַא ,םהיא ןיא ןעניֿפעג ּוצ טניימעג רּונ רערָא ,ןענוֿפעג גּוא
 רהעמ טרָאד ןיוש טנהָאװ סָאװ ,קלָאֿפ םנוֿפ עטֿבישעג יר נּוא טסּבלעז דנַאל סָאד ךיֹוא
 .רהֶאי רנעזיוט רעיֿפ יו

 - מסעוו:ררָאנ ןיא רּונ גּוא ,םי רעד םּוַא ןעידניא טלעגניר ןעטייז יירד ןוֿפ טעמּכ
 / מ"ק 300 נּוא עגנַאל רעטעמָאליק 3315 םימ ךיז םע טצינערג (יִבָרֲעַמ תיִנֹופְצ)
 | נַאג ןיא ,טלעו (רעד ןיא גרעּב עטסֿכָאה יד ךיז ןעֿפּור) ,גרעּב ןעַאלַאמיה עטיירּב
 | ג רעטעמָאליק טַארדַאװק ןָאיללימ 4 ּוצ בורק ןוֿפ ץטַאלּפ ַא ןעידניא טמהענרעֿפ ןעצ

 לא . ןעשנעמ ןָאיללימ טרעדנּוה יירד זיּב טציא ןעּבעל ץַאלּפ םער ףיוא

 | .איהדניוו, : ןעמָאנ םעד טימ , גרעּב סַאּפ ַא רעריוו ךיז טהיצ דנַאל ןעטימ ןיא
 / ךיז טּבײה סָאװ לייהט רעד .ןעײװצ ןיא רנַאל סָאד ןעלייהטּוצ עֿכלעװ ,"עגריּבעג
 ) רערָא ,ןַאטסָאדניא :ךױ טֿפר גרעּב איהרניװ יד ויּב ןעַאלַאמיה יד ןוֿפ ןָא
 | =ער, :טסייה ,םי ןיזיּב איהרניוװ יד ןוֿפ ןָא ךיז טּביה סָאװ ,רעד נּוא ,ןעידניא ןֹופָצ

 ְו :" . ןעירניא םֹורָד רעדָא ,ײזַאק

 ןענייז ןעַאלַאמיה יר עֿכלעװ טימ ,וייא נּוא יײנש ןעגיּביא םעד רעטנוא ןוֿפ :
 | גוא םודניא ןעֿבײט ייווצ יד רעטרָא ענערישרעֿפ ןוֿפ םיֹורַא ךיז ןעהיצ ,םקערעּב
 -ּוצ ןַאטסָאדניא טרעװ , ןעסילֿפ ןעֿכײט יד עֿבלעװ ךרּוד ןעדנעגעג יד ךָאנ ; עגנַאג

 | .טיּבעגסעגנַאג נּוא (ןָאיַאר) טיּבעגסודניא ןיא טלייהט

 ּבָארַא ןעדנעגעג עלעֿבָאה יר ןוֿפ טסילֿפ .טייז חרומ ןיא רהעמ טסילֿפ סּודניא רער
 יירַא םהיא ןיא ןעללַאֿפ םע 'ואו דנַאל-ֿפַאלֿפ םעד ּוצ טמּוק רע ויּב רעגירדינ ץלַא
 ,"באשרנעפ, : ןעֿפּורעגנָא דנַאלֿכַאלֿפ סָאד טרעוו רעּבירַאד סָאװ ,ןעֿבײט ערעדנַא ףניֿפ

 ,+ ןעידניא ןיא ןעדנעגעג עטסעּב יר ןּוֿפ ענייא זיא גּוא , רנַאל ןעֿבײט ףניֿפ סָאד .ה ,ד

 5 ןרעסַאװ לעיֿפ ןיירַא ךיוא טמהענ ,טייז ברעמ ּוצ טסילֿפ עגנַאג רער
 ,ךרוד טסילֿפ רַע סָאװ ,דנעגעג יד טֿכַאמ נּוא םהיא ןיא ןײרַא ןעללַאֿפ סָאװ ,ןעֿכײט -
 ,ןעֿבײלג ַא ןעטלעז ךיז ּוצ ןעּבָאה סָאװ , רערלָאװ גּוא רעדלעֿפ טימ ךייר נּוא רַאּבטֿפורֿפ ;

 | ,ןעמלַאּפ ,רעמיֹוּב ענעטלעז ןעטרַא עללַא ןעסּכַאװ רערלָאװ יד ןיא .טלעװ רעד ןיא

 ,ןעטנַאֿפעלע :תֹויח םינימ עללַא ןענהָאװ ייז ןעשיווצ ,ץלָאהנעּבע גּוא ץלָאהנעלַארנַאש
 ײז ןיא ךיז ןעטסענ ךיֹוא ,ןעֿפֿפַא ײלרעללַא נּוא ןעסּכָא לעֿפיּב ,ןעררַאּפָאעל ,ןרעגיט
 יר :רענהיה םינימ ענערישרעֿפ ,ןענַאזַאֿפ ,םעוװַאּפ :ןעטרַא לעגײֿפ עטסנעטלעז יד
 .םעגירנע גוא רענהיה עֿכילזיֹוה ערעזנּוא ןּוֿפ ןרעטלערּוא

 ײרד ןרעו סָאװ ,רערלעֿפ עטיירּב עגנַאל יר ןענייז רעֿבילרערנּואװ ךָאג רעּבָא



 8 ,ןעידניא

 +נייא ןענָאיללימ .טרערנוה יירד יד ןעזייּפש נּוא ןעטינשעג נּוא טעָאזעג ךילרהָאי לָאּמ
 ןעצריוועג גוא ָאנירניא ,רהָאררעקּוצ ,להָאװמיֹוּב לעיֿפ םיֹוַא ךָאנ ןעּביג נּוא ,רענהָאוָו
 ,טקישּוצ טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןעידניא ןוֿפ ןרעװו סםָאװ . , יײלרעללַא

 גּוא םי ם'נוֿפ עֿבָאלֿפרעּבָא רער רַאֿפ רעֿבַאה רעטעמ 500 טימ זיא ןַאקעד רעד
 לעיֿפ יר ּבעיל ּוצ טצָאשעג ןענייז ןעֿבײט לעיֿפ ענייז .דנַאל:ָֿאה ַא רַאֿפרעד זיא
 עג יֹוזַא ; יז ןיא טניֿפעג ןעמ סָאװ + ,רגַארַאמס נּוא ריֿפַאש ,ןעניּבור ,  ןעטנַאמיד
 טגנַאֿפ ןעמ סָאװ .,ןלעשומ:לרעּפ לעיֿפ יר טימ .,םי ןעגערּב עשירניא יר ןענייז טצעש
 =ליז נּוא דלָאג טימ ןַאקעד םעד ןיא גרעּב לעיֿפ יר ְךיֹוא ןענייז ךייר יֹוזַא . , יז ןיא

 ,טציא זיּב ןעטייצ עטסעטלָא יד ןּוֿפ יז ןוֿפ סיֹורַא טּבָארג ןעמ סָאװ ,רעּב

 ;ןעידניא ןּופ רענהָאװנײא עטסרע יד נּוא רעירַא יד

 ןוֿפ ןעדנעגעג יד ןיא)--ןַאירטקַאּב ךנַאל ןיא טָאה ןעטייצ עשירָאטסיהרָאֿפ ןיא
 רעשיזַאקװַאק רעסײו רעד ןוֿפ קלָאֿפ ַא טנהָאװעג--(לּוּבַאק גּוא ןַאטסינַאנֿפַא ןעניטציא
 ןייז ןוֿפ ןעמָאנ םעד ףיֹוא ,ןייז ןנָאק סע ."רעירַא, : ןעֿפורעג ךיז טָאה סָאװ , עססַאר

 עללַא טעמב ןענַאװ ןוֿפ ,ריטַאּפ ןעטלַא ןוֿפ ןערנעגעג יד ןיא ץעגרע םייה רעטסרע

 ּוצ ןייז ןנָאק םע נּוא ,טלייהמּוצ טלעוו רעד ףיֹוא ןָא ּביײהנָא ןּוֿפ ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ

 ןעמ יו ,ןעשנעמ ןימ ןרעגידריוו ַא רַאֿפ טנעֿכערעג ךיז טָאה קלָאֿפ סנעי סָאװ ,םעד ּבעיל

 ערנעגעל ַא ,ערעסעּב יר רערָא ,עגידריוװ יד :"רעירַא} טרָאװ סָאד טציא טשטיײטרעֿפ

 +עג ךילקילג גנַאל ןעשנעמ ענעי ןעּבָאה ןאירטקַאּב דנַאל ןיא טרָאד זַא ,טלהָאצרעד

 העטָאג טימ ןעשנעמ .גּוא ןועוועג עגינָאק יז ייּב ןענייז ןײללַא רעטָאג יד ,טּבעל

 +גיז ייז ןענייז רעֶּבָא טייצ רעד טימ .ררע רעד ףיֹוא ןעגנַאגעגמוא רערירּב יװ ןעניײז

 יר נּוא ןעדנעגעג לעמיה יד ןיא .קעװַא רַאֿפרעד ןענייז רעטטָאג יד ,ןרָאװעג גיד

 סָאד .,ןרָאװעג רעגרָא גּוא רערעווש ץלַא דרע רעד ףיֹוא ןעּבעל סָאר זיא ןעשנעמ

 לייהט רעסיורג .ַא .ךיז .טָאה םעד יי נּוא ,ןרָאװעג גנע ּוצ זיא ןאַירטקַאּב דנַאל

 ןיא ערעטלָא יר ןענייז םיוועג ,םייה עיינ ַא ךיז ןעֿבּז ּוצ ןרעדנַאװסױא ןעמּונעג
 יז ןעּבָאה .רַאֿפרער ,,ערעגנּוי יר ןעּבָאה טרעדנאוועגסיוא נּוא ןעּבילּבעג ןַאירטקַאּב

 ."עגנוי יד, .ה .ד "רע נַאּו יי : ןעֿפורעג ךיז
 ןעּבָאה .,טייז .ןֹופָצ ןוֿפ נּוא בֶרֶעַמ ןוֿפ רערנָאל יד ּוצ קעװַא ןענייז רענַאּי יד

 +עּב ןיא טא רעדיוו ךיז נוא טרהעמרעֿפ קרַאטש ,טייצ רעד טימ ,טרָאד ךיז

 ג ןעּבעגעג ןעמָאנ ערעדנוזעּב ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעקלָאֿפ נּוא ןעמַאמש ערערנוז

 ןעמוק ןעמַאטש ענעי ןוֿפ .טצעזעּב ךיז טָאה רע סָאװ דנעגעג רעד ןיא םַאמש רעדעי
 4  (עטנישעג-טלעוו יד}
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 : ןעֿפורעג לָאמ ַא ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעקלָאֿפ עשיצָאּפָארײא עטסרע יד סירַא
 נּוא ןעווַאלס :ענעמיקעגוצ רעטָאּפש יר ךיוא נוא ןעגַאמרע ג נּוא ,ןעטלעק '

 .ןעטעל
 =רָאר ךָאנ ןעּבָאה ,ןעּבילּבעג ןאַירטקַאּב ןיא ןענייז סָאװ ,רעירַא ערעטלָא יר

 יר ןיא ײז ייּב יא סע ויּב ,ךיילג עללַא רעטטָאג יד טנעירעג ,,טנהָאװעג גנַאל
 איִבָנ רער ןערָאװעג ןעריוּבעג ,גנונֿכער םייצ רעגיטציא רעד רַאֿפ 2200 ןערהָאי

 ענייז ןעשיװצ ןערהיֿפוצניא ןָאיגילער עיינ ַא ןעּבײהעגנָא טָאה סָאװ ,רָמסַאָארַאז
 יד ייּב ןעּבילּבעג זיא לייהט ַא נּוא ןענַאטשעגּוצ םהיא ּוצ זיא לייהט ַא ,רעדירצ
 ,ןעלייהט ערייּב יר ןעשיווצ ןעמּוקעגסיֹורַא הָקלְחַמ ַא זיא םעד ךרּוד . רעטטָאג עטלַא

 .ןאַירטקַאּב ןוֿפ סיֹורַא עדייּב יז ןענייז , ןעסיגרעֿפ טּולּב נּוא תומחלמ עגנַאל ךָאנ נּוא
 +לע יר) רענַארּוט יד ןעגנּוררעגנײרַא ךיז ןעּבָאה דנַאל רעייז ןיא יוװ םעד ךָאנ םַרּפַּב

 :ָאה סָאװ יד ,ןעמּונרעֿפ רנַאל סָאד ןעּבָאה עֿכלעװ ,(ןעקרעט עגיטציא יד ןוֿפ ןרעמ

 ייז ןעֿפור רַאֿפרעד נּוא ,ןןַאריא ּוצ קעװַא ןענייז ןעמּונעגנָא הרוּת ס'רעטסַאָארָאז ןעּב
 .יַדָמ נּוא םֵרָּפ תֹוניִדְמ ירד טעדנירגעג ײז ןעּבָאה ָאד ,רעירַא:רענַארי א :ךיז

 קעװַא ןענייז ,ןעּבילּבעג רעטטָאג עטלַא ערעייז ייּב ןענייז סָאװ ,רעירַא יד

 ןעמ איו רערָא ,קלָאֿפ עשירניא עגיטציא סָאד טמַאטש ייז ןוֿפ גוא ןעידניא ןייק
 .(+רעירניא : רענהָאװניײא ענעי טֿפוד

 :רעֿפ רעייז נּוא רעידניא עטלַא יד ןוֿפ ףעירּב סּוחי רעד ןעצרּוק ןיא זיא סָאד
 טימ נּוא רעסרעּפ יד טימ ךיֹוא ,רעקלָאֿפ עשיאָאּפָארײא עגיטציא יד טימ טֿפַאשרנַאוװ
 רעקלָאֿפ עשיאָאּפָאריײא יר ןעּבָאה טייצ רעמצעל רעד ןיא . ןעמַאטש עשיטַאיזַא ערערנַא

 ןעריישרעטנוא ּוצ ,(ןהּוז םתנ) תֶפֶי יַנְּב יד .ה .ד ײןע טע ֿפ ַא י, :ןעֿפור ןעּבײהעגנָא ךיז
 ןעשנעמ רעסייוו רענעגייא רעד ןוֿפ ךיֹוא ןעמַאמש סָאװ םֵׁש יֵנְּב) ןעמימעס יד ןּוֿפ ךיז
 ןוֿפ טײקֿפילנהֶא רעד ּבעילּוצ "ןענַאמרעג ָאדניא, :ךיז יז ןעֿפּור ךיֹוא . יז יו עססַאד
 רעירניא עטסרע יר סָאװ ,עֿכַארּפש טירקסנַאס רעטלַא רענעי טימ ערעייז ןעֿפַארּפש יד

 , טדערעג טרָאד ןעּבָאה

 2000 םימ יװ רהעמ ןעידניא ןייק ןעמוקעג ןענייז רעירַא יד זַא ,טנעֿכער ןעמ !
 ךיז יז ןעּבָאה ןעמּוקעגנָא ןענייז ייז ױװ רלַאּב טינ .טרּוּבעג- םּוטסירק רַאֿפ רהָא

 טצעועּב גנַאל ןזעוועג רעהירֿפ ןוֿפ ןיֹוש זיא דנַאל סָאד .ןעצעזעּב טנָאקעג רנַאל ןיא
 רענייא ּוצ טינ רָאהעג סָאװ ,עססַאר ןעשנעמ ענעי ןוֿפ טמַאטש סָאװ ,קלָאֿפ ַא טימ
 נּוא ץרַאװש ױזַא טינ ןענייז רענהָאװנײא עטסרע יד ,ןעססַאר טּפיֹוה יירד יד ןוֿפ

 ,ןרעגעג עשינַאקירֿפַא יר איװ ןעּפיל עקיד נּוא רהָאה עגילָאװ עֿכלעזַא טינ ןעּבָאה:

 -ץג טָאה סּוּכמּולָאק עבלעוו רעקלָאֿפ עשינַאקירעמַא עטסרע ענעי ןוֿפ ןעריישרעטנוא ּוצ (*
 בלַאה עשינַאקירעמַא יד ןעמ טֿפּור , רעידניא ןענייז ייז זא ,טניימעג ּביהנָא ןיא טָאה נּוא ןענוֿפי

 ,רעידניא ;ךיז ןעֿפור עשידניא יד גוא ,רענַאיד גיא : טציא רעקלַאֿפ ערליווי
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 ךילנהָא טינ ךיֹוא טלַאטשעג נּוא ּברַאֿפ טיֹוה עלעקנּוד ערעייז טיט רעּבָא ןענייז יײז
 ,ןעססַאר רעשילָאגנָאמ רעד ּוצ טינ נּוא ,רעשיזַאקװַאק רעד ןּוֿפ עסייוו יד ּוצ םינ
 ןיא טציא ןענהָאװ סָאװ ,ןרענענ ענעי ןוֿפ ןעמַאטש יז זַא ,ןעמ טנעֿבער רעּבירַאד
 | , ןעילַארטסױא

 ןעּביירט סָאװ ,רעניַאגיצ עגיטציא יד זַא ,ןרעֿביזרעֿפ רעננעק:רעקלָאֿפ עטרהעלעג - 
 :נייא עשירניא עטסרע ענעי ןּוֿפ ךעלקינערוא יד ןענייז ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא םּורַא ךיז
 ײז ייּב דנַאל רעײז ןעּבָאה נּוא ןעמוקענ ןיהַא ןענייז רעירַא יד רעדהע ,רענהָאװ
 4 .ןעמּונעגּבָא

 5 טהעז םרהיֿפעג יז טימ ןעּבָאה רעירַא יד סָאװ ,תומחלמ עגנַאל יד ןוֿפ
 ַא ךיוא טָאה נּוא ןזעוועג קרַאטש נּוא סיורג גּונעג ןיֹוש זיא קלָאֿפ סָאד ּזַא .,םיֹורַא
 רנַאל ןייז דלַאב גּוא גנירג טינ טָאה נוא ,טֿכײרגרעד גנּודליּב ןיא עֿפוטש עסיוועג
 רעטערליּבעג נּוא רעקרַאמש רעירַא יד ןענייז סיוועג , ןעבעגעגקעוַא טײהײרֿפ ןייז נּוא
 ןעמלַא םענעי ייּב ןעידניא ץנַאג ,תומחלמ ערעווש ךָאנ , ךילדנע ןעּבָאה נּוא ןזעוועג
 יי :=  ,ןעמונעגּוצ קלָאֿפ

 ענעי ןוֿפ ןעירניא ןיא ןעמַאמש עֿבילצרַאװש ענעדישרעֿפ ןענהָאװ טציא ךָאנ !

 עסַאלק רעטסגיררינ רעד ּוצ יז ןערָאהעג טרָאד ןענייז יז ּואוו םּוטעמּוא רעּבָא ,עטסרע
 עגַאל רעד רַאֿפ רעסעּב לעיֿפ טינ טציא זיא דנַאל ןיא עגַאל רעייז נּוא רענהָאװניײא
 . ַאקירעמַא ןיא ןרעגענ עצרַאװש עגילָאמַא ןוֿפ

 , טייצ:נעדלעה יד רעדא "ןעדעוו} י

 ןיא רעירַא יד טּבעלעג ןעּבָאה קלָאֿפ שיזעניח סָאד טּבעלעג טָאה םע יװ טינ
 ,ןעידניא דנַאל םעיינ רעײז

 ןָאיגילער רעייז טימ טריסערעטניא טינ לעיֿפוצ לָאמניײק ךיז ןעּבָאה רעזעניח יד
 רעד ףיוא ָאד טָאג רעטסעטנעהָאנ רעד נּוא רעטסֿכָאה רעד ,רעטָאג ערעײז טימ גּוא
 רייהעגנּוא ןעצנַאג ןרעּביא רסיק רעגיצנייא רעד ןועװעג גידנָאטש יײז ײּב זיא ,ררע

 ,םירסיק ערעײז ןעּבײרשרעֿפ ּוצ םיהעג גירנָאטש יז ןעּבָאה רַאֿפרעד ,רנַאל ןעסיורג
 רעגיטרָאװנעגעג רעד ויּב ּבײהנָא ןוֿפ טעעֶמִּכ ,עטֿבישעג רעײז יז ןעּבָאה טימרעד נּוא
 ,טריגער ײז ייּב טָאה רסיק רעדעי יֹזַא יװ גּוא ןנעװ גנומיטשעּב רעגיטֿכיר ַא טימ ,םייצ
 ןעּבָאה דנַאל םעד ןיא ןענהָאװ ײז טניז : רעידניא יד ייּב ןעמ טהעז ְךֶּפַה םעד םקנוּפ
 ןענייז .גידנָאטש ; ךרַאנָאמ ןייא ןוֿפ גנוריגער רעד רעטנוא טּבעלעג טינ לָאמנױק ײז
 , ןעילימַאֿפ ערענעלק גּוא ערעסָארג ,ענלעצנייא ןיא רעהירֿפ . ןזעוועג טלייהמוצ ײז
 ּוצ טבעלעג םֹולָׁשְּב ןעוו ןעטלעז ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעמיהטנעטסריֿפ ןיא --- רעטָאּפש



 .עטכישענ:טלעוו יד 08

 טריסערעטניא גינעוו ךיז ּביײהנָא ןיא קלָאֿפ .סָאר טָאה סיֹוא טזייוו סע יװ ,ךיז ןעשיוו
 הַאֿפ ,רעטסָאג ענייז ןזעוועג לָאמ עללַא םהיא ייּב זיא רֶקיִע רעד , ןעטסריֿפ ענייז טיט
 םעּבעג ,רעֿפּפָא טימ טנירעג טָאה ןעמ עֿבלעװ נּוא טַאהעג אָרֹומ טָאה ןעמ עֿכלעװ
 =ייצ ענעי ןוֿפ ָאר רעֿכיּב םנָאיגילער לעיֿפ יֹוזַא ןענייז רעבירַאד ,רערעיל עגילייה נּוא
 , ךּוּב עטֿכישעג גיצנייא ןייא םינ טעְמַּכ נּוא ןעט
 ןייז ּבעילוצ טייצ רענעי ןיא טָאה קלָאֿפ םָאד סָאװ ,טעּבעג נּוא רערעיל יד -

 קירוצ טזייוו סָאװ ,לעגיפש ַא טלַאהניא רעייז טימ רעּבָא ןענייז ,טַֿאמעג ןָאיגילער
 ,טייצ רענעי ןוֿפ נּוא קלָאֿפ םענעי ןוֿפ ןעּבעל גּוא טלַאמשעג יד

 ןעמייצ עשסרע יד ןיא רָאג ןיוש רעידניא יד ןעּבָאה רעדעיל גוא טעּבעג עֿבלעזַא
 רעטטָאג יד ןעמ טָאה טייהנעגעלעג רעדעי ּוצ ,בֹוט םֹוי םעדעי ּוצ .לעיֿפ רהעז טַאהעּצ
 :עלעג רערָא בֹוּט םֹוי םּוצ ןעסַאּפ עֿכלעװ ,ןעגנוזעג רערעיל נּוא טֿפַארּבעג רעֿפּפָא
 עגירנָאטש יד ןוֿפ ןרָאװעג רעגיהור ןיֹוש זיא קלָאֿפ םָאד ןנעוו ,רעטָאּפש ,טייהנעג
 ענערישרעֿפ ןוֿפ רעדירּב ענעגייא טימ נּוא רענהָאװנייַא עֿכילצרַאװש יד טימ תֹומָחְלַמ

 :העֿפ רעֿכיּב ןיא טעּבעג גּוא רעריל עללַא יר ךָאנ רֶרֵס ןךָאנ ןעמ טָאה ,ןעדנעגעג
 רעגילייה ןוֿפ רעֿכיּב .ה .ר ףערעוװ :ןעּבענעג ןעמָאנַא יז גּוא ןעּבירש
 ו : דע + | ' ,טֿפַאשנעססיװ

 ?ניא ןיא טּבעלעג רעירַא יר ןעכָאה ּבײהנָא ןיא זַא ;ןעמ טהעז ןערעוו יד ןופ + 

 :ןעיליטַאֿפ ןוֿפ גנושררעה נוא טֿכַאמ רעד רעטנוא רעקלָאּפ עשירָאטסיהרָאּפ עללַא יו ןעיד
 ךיז ןעּבָאה , ןרָאװעג רעקרַאטש נּוא רעטֿפָא ןענייז תֹומָחָלִמ יד זא , רעטָאּפש ; רעטַאֿפ
 ןייא ןעּבילקעגסיֹוא נּוא ,םַאטש ןייא ןיא םעילימַאֿפ עֿבילטע ןעגינײארעֿפ ןעּבײהעגנָא
 תומחלמ יר ּוצ ןיֹוש ךיז ןעּבָאה ,רעשררעה עֿכלעזַא .ןעמעללַא ייז רַאֿפ רעשררעה
 רעגינעוו רעסעּב זיא םע זא ,טסּואוועג ןיוש קיטקַארּפ ןוֿפ ןעּבָאה יז :טיירגעגּוצ רעסעּב

 ןעּבָאה רעּבירַאר ,םמנרעלעגַא טינ/קלָאֿפ ץנַאגַא יװ הָמְחְלִמ ַא ּוצ עטנרעלעג ןעשנעמ

 רַאֿפ טֿבַאמעג יז ןעּבָאה נּוא ערעקרַאטש נּוא ערעגנוי יר ןעּבילקעגסיוא קלַאֿפ ןוֿפ יז
 ךיז נּוא טסריֿפ ןעּבעג ןזעוועג יז .ןענייז םֹולָׁש ןּוֿפ םייצ רעד .ןיא ,ןעדלעה המחלמ

 ,הנייֿפ ןענעג:םִיֹורַא טסריֿפ ץטימ יז ןענייז: טייצ םגעירק .ןיא .גוא המחלמ טנרעלעג

 גוא רערלעֿפ ענייז ןעטייּברַאעּב גיהּור .ריִמָּת טנָאקעג .קלָאֿפ- םָאר טָאה םער ךרּוד
 .רעדניר:נּוא ףָאש ענייז ןעמיה

 ךיז:ןעּבָאה ,"ןערעוו , יד ןיא-ןעמ :טניֿפעג ,ןעדנעגעג ערעדנַא ןיא יװ רעהירפ =
 ַיּפעג םער יא רנַאל ןעֿכײט ףניֿפ םער ןיא .ה .ד ,ּבַאשדנעּפ ןיא טצעזעּב :רעירַא יד
 .םָאַה;ןעמ ּוסָאװ ;ןערלעה ּהמחלמ עטסרע יד ךיז ןעּכָאה ָאד ..םּודניִא ךייט ןעסוורג ןוֿפ
 רעייז:טימ:ןענעֿבײצוצ םיוא ךיז טַאהעג טייצ .;(טיילײסגעירק) ָאירטַאסק,:ןעֿפורעג ייז
 קלָאֿפ סָאר .;ןעזַײװ סיורא;טֿפָא- המחלמ ןיא;ןעגעלֿפ .ייֵז .סָאװ ,הָרּובְג נּוא . המומנערלעה
 ךיוא.טֿפָא -גוא;סטוג נוא;:ּבָאה ןייז ןעקנַארדעֿפ :ּוצ טַאהעג:םיִרֹוּבִנ עֿבלעזַא .טַאה םַאוװ

 א עי, ר
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 יצ נּוא ,ןעּבעגענּבָא רֹובָּב םיֹורג ,המחלמ ַא ןּוֿפ גידנעמּוקקירּוצ ,ייז טָאה ,ןעּבעל ןייז
 ןענייז ,ןײללַא רעטטָאג יד רַאֿפ רּונ ןעגנּוזעג רעהַא זיּב טָאה ןעמ סָאװ ,רערעיל יד
 גּוא טגילייהרעֿפ ןרעװ יז ז ןּוֿפ ערעדנַא עֿבלעװ ןיא 7 ןיל:נערלעה לעיֿפ ןעטּוקעגּוצ

 : , ןײללַא רעטטָאג יד יװ טמהירעג
 ?ייהעגנא ךיז ןעּבָאה נּוא ךיז ייּב ןרָאװעג סיורג ןע עה עֿכלעזַא ןעניז יאַדֵוַא

 ןעגָאז ּוצ הָעֵר רהעמ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עססַאלק ערעֿבָאהַא רַאֿפ ןענעֿבער ןעּב
 ןעּבײהעגנָא ןיֹוש ןעמ טָאה סרֿפַא .קלָאֿפ נּוא רנַאל םּוצ רָאהעג סָאװ ץלַא ףיוא
 ןעדלעה עֿכלעזַא ןוֿפ טלעגנירעגמּורַא טסריֿפ רעד נּוא ,טײל ערעײז ןוֿפ ןעּביילקוצסיוא
 סָאד ,טללָאֿפעג םהיא סָאװ ץלַא ןערהיֿפּוצסיֹוא א רעקרַאטש ןיֹוש ךיז טָאה

 טלהיֿפעג רערעֿבז ךיז טָאה םע ,הֶּבִרְרַא ,ןהעזעג הֶלְוַט ןייק םעד ןיא טָאה קלָאֿפ
 יד ןיא טסּבלעז .ןרעדנַא ןייא רַאֿפ רעגיטֿכָאמ נּוא רעקרַאטש זיא טסריֿפ ןייז ןעוו
 ?ררע יד יװ רעֿכָאה ךיז ןעטלַאה ײז סָאװ ,ןהעזעג טֿכערנּוא ןייק ןעמ טָאה ןעדלעה?

 ןעלעטשנייַא ןעּבעל ןייז שנעמ ַא טהעג טסיומוא טינ . רעקרעװדנַאה רערָא רעטיײּברַא

 עי + .הָמָחְלַמ ַא ןיטו
 ןוֿפ ןעקּורסיֹורַא ןעּבײהעגנָא ןעשנעמ עסַאלק ַא ךָאנ ךיז טָאה טייצ רעבלעורער ּוצ =

 רעדעיל טנָאקעג ןעּבָאה סָאװ ,עמרהעלעג יד ןזעװעג ןענייז סָאד . קלָאֿפ ןעֿבילנהָאװעי
 . ןעשנעמ נוא רעטסָאנ יד ןעשיװצ רעלטימרעֿפ יד ץיז נּוא ןענניז נּוא ןעֿכַאמ י

 ,ןזעװעג עֿבילטסײג טרַא ןייא רעירַא יד יײּב ןיֹוש ןענייז ןַאירטקַאּב ןיא ךָאנ
 ּוצ ײז יװ טנרהעלעג סע נוא טלהָאצרעד רעטטָאנ יד ןיֿפ קלָאֿפ א ןעּבָאה סָאװ !
 עללַא רעּביא טטָאג ַא ןוֿפ טסּואװעג ןיֹוש רעירַא יד ןעָּאה ןעטרָאד ךיֹוא ,ןענעיד
 גּוא רעטטָאנ עללַא טָאה סָאװ ,ןעלמיה עללַא רעּביא רעֿפָאה א םָאװ ,רעטטָאג
 גּוא ןעֿפורעגנָא טטָאג םענעי יז ןעּבָאה ײַאנּורַאוװ . ןעֿפַאשעּב ּונַאמ ןעשנעמ םעדי
 ,עֿבירּפש:רעּבֹוצ טימ נּוא טעּבעג טימ טנעירעג נוא טֿכַארּבעג רעֿפּפָא םהיא ןעּבָאה
 ?ײװ נּוא ןעֿכיֹוה ַאזַא רעּבָא ןהעטשרעֿפ ,עֿבילטסײג ערעײז טנרעלעג ןעּבָאה םע יװ
 ןעּבָאה עֿבילטסײג יד ןעװ נוא ,טנָאקעג טינ קלָאֿפ טסָארּפ םָאד טָאה טָאנ ןעמ
 רניװ ןּוֿפ ,ןעגער ןוֿפ ,ןנּוז רער ןוֿפ טָאג ַא : רעטטָאנ ערענעלק ןוֿפ טלהָאצרעד
 רהעמ ךיז ײז רַאֿפ נּוא ןהעזעג ןעגיוא יר טימ יװ םַעָמִּכ ייז ןעמ טָאה ,רעננוד ןוֿפ נּוא
 -ריטַאנ ערעי ,םײװ יֹוזַא נּוא ךיוה יֹוזַא זיא סָאװ ,ַאנּורַאװ םענעי רַאֿפ יװ ןעקָארשעג
 =עּבַא רַאֿפ ןעמ טָאה ,טסּואװעג טינ תֹוּבִס ערהיא טָאה ןעמ סָאװ , גנוניישרע עֿביל

 ןנוז יד טנייש סע . גנּוניישרע יד ימַאמש םהיא ןוֿפ סָאװ ,ןעמּונעגנָא טָאג ןרעדנּוז
 סָאװ ,טמָאנ ַא םעד ןיא טהעז שננ כ רעטרעלקעגֿפױא טינ רעד ,לעמיה ןיא רעטיול

 טגָארט גנולצּולּפ .טלעװ יד ןעֿכַאמ ּוצ םערַאװ נּוא גיטֿכיל , אָמָּתְפִמ ,ךיז טריצַאּפש
 סע ,רניװ ַא ןעֿפײֿפ ּוצ ןָא טּביה סע ,טלעטשרעֿפ טרעװ ןהּוז יד , ןעקלָאװ ַא ןָא ךיז
 תמחלמ עגירלַאװג ַא סיּפע ךיז טהעז 82 ,רעננּור רעד טֿבליה סע נּוא ץילּב ַא טי
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 וֵבֹונ ליװ רענייא סָאװ ,תֹוהּכ ענערישרעֿפ ןעֿפּפמָאק סע ,טלעװ רערעֿבָאה רעד ןיא
 =רעֿפ יר םיװעג ןעטיירטש סָאד :רָאֿפ ךיז טלעטש שנעמ רעד נּוא ,ןרעדנַא םעד ןייז
 רעּביא רערָא ,דנַאל קיטש ַא רעּביא , המחלמ ןיא ןעשנעמ יװ ,רעטטָאג ענעריש
 . ןהעשעג רעטסָאנ ןעשיווצ ןנָאק םע סָאװ ,םרעדנַא םיּפע

 ,ןזעוועג רעקלָאֿפ עטלַא עללַא יּב ןענייז טָאג ןּוֿפ ןעגנּולעטשרָאֿפ עֿבלעזַא = |
 +עג ןעגנוניישרע רּוַאנ עללַא יד זַא , ןעמיקעג גנּורעלקֿפױא רעד ּוצ ןענייז ןעשנעמ ויּב
 ןוֿפ נּוא חּכ ןייא ןוֿפ עללַא ןעמַאטש נוא (םֶלֹועָה רֶדַס) גנּונדרַאטלעװ רעד ּוצ ןרָאה
 ,הָּבִס ןייא

 ןענייז רעּבירַאר ,ךיילג רעדנָאל עללַא ןיא טינ ןענייז ןעגנוניישרע רּוטַאנ יד
 ישרעֿפ ןיא ןענהָאװ סָאװ , רעקלָאֿפ יד ייּב רעטסָאנ יד ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ךיוא
 'יד ךיֹוא ןעגנּוניײשרע רּוטַאנ יד טימ ךיז טָאה ןעידניא ןיא .ךיילג טינ ,רעדנָאל ענעד
 ָאר ךיוא ךיז ןעּבָאה רעטסָאנ יד ּבעילּוצ .טרעדנָאעג רעטטָאג יד ןוֿפ גנּולעטשרָאֿפ
 =נעמ עססַאלק ערערנּוזעּב ַא ןרָאװעג זײװֿכעלסיּב ןענייז גּוא ,טרהעמעג עֿכילטסײג יד
 ץנַאג ן'ףיֹוא ךיז טָאה יֹוזַא ,טײל עֿכילנהָאװעג יד רַאֿפ רעֿכָאה ןעהעטש סָאװ , ןעש

 רערָא ,ַאירט ַאס ק ןיא : ןעססַאלק יירד ןיא טלייהטּוצ קלָאֿפ סָאד ןֶפֹוא ןעֿכילריטַאנ
 / סָאװ נּוא גינָאק םער רעדָא טסריֿפ םעד םיֹוא ןעמ טּביולק יז ןוֿפ סָאװ א ס'געירק
 / ,עטנרעלעג יר ןענייז סָאװ ,עֿכילטסייג ןיא  הֶעֵד עטסָארג יד ץלַא ןיא ןעּכָאה
 ךַאֿפנייא סָאד וא ;רעטטָאג יד יּב העד עטסָארג יד ןעּבָאה נּוא ערעגילק
 ;ןרהָאנרער ּוצ ײז נּוא ךיז ,טײּברַא עללַא ןּוהט ,ןעָאז נּוא ןרעקַא ףרַאד סָאװ ,קלָאפ
 :סַאלק ייווצ ענעי ףיֹוא ןייז רעֿביז נּוא ןעזָאלרעֿפ ךיז רעּבָא ןעֿכַאז ערערנַא עללַא ןיא
 ,ײז ןּוֿפ ּבָא טגנעה םע סָאװ ץלַא ןּוהט ןיֹוש ןלעװ ייֵז זַא ,ןעס

 מימ זיא קלָאֿפ סָאר יַא , ןעמ טהעז ,רעשטָאנ יד ּוצ טעּבעג נּוא רערעיל יד ןוֿפ :
 םיִּכְסַמ ּוצרער גילליווײרֿפ ןייללא טַעְמַּכ טָאה נּוא ןועוועג ןעדעירֿפּוצ גנולהטנייא רעד
 ךיוא ךיז טָאה נּוא ןעדלעה ענייז ןזעוועג רַאּבקנַאד גידנָאטש זיא סע לייוו ,ןזעוועג
 םנעגירּביא ,עטרהעלעג נּוא עֿבילטסײג ענייז ןּוֿפ הטַאר נּוא ףליה ןיא טגיהטָאנעג

 רעד ןיא ענייא ,ןזעוועג טצינערגעגּבָא יֹוזַא טינ ןעססַאלק יד ּבײהנָא ןיא ךָאנ ןענייז
 ױרֿפ ַא ןעמהענ טלָאװעג ַאירטַאסק ַא טָאה ; ןעשימ ןרהָאט טינ ךיז ללָאז רערעדנַא
 יד ןּוֿפ רענייא טָאה ,טרעטשעג טינ רענייק םהיא טָאה קלָאֿפ ןעֿכַאֿפניא ם'נוֿפ
 דנײֿפ ן'טימ ןעמיירטש ןענָאק ּוצ טקישעג יוא קרַאטש גּונעג טלהיֿפעג ךיז רעטײּברַא
 ןייא טָאה ,עססַאלק ַאירטַאסק רער ןיא ןעמּונעגּוצ ןרעג םהיא ןעמ טָאה ,המחלמ ןיא
 יד יװ ןעדעדסיֹורַא רעדָא ןעגניז ןָאש ױזַא טעּבעג גּוא רערעיל יד טנָאקעג רערעדנַא
 ינײא ןעססַאלק עטסרע יר סָאװ ,טייצ יד .רעֿבילטסײג ַא ןרָאװעג רע זיא ,עֿבילטכײג
 +עג גוא טֿכַאמ ענעבירשעּב ָאר רהיא טָאה יז ויּב ,ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה גנּולייהמ
 ןעוו .ה .ר "טייצנערלעה יד, :עטֿכישעג רעשירניא רער ןיא טסייה ,ןעמוקעּב טלַאטש
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 הרי טעערערערארררורנועארעערע ר קירררערעיראריררלעירקיקרדרה דהיינו עא

 ןערעװ יד, : רעדָא ; ןעדלעה עגיהטָאנ יד טַאהעג ןעּבָאה דנַאל םיא טֿפַאמרעּבָא יד

 רעטָאּפש זיא םע יװ טױל טּכעלעג טָאה קלָאֿפ סָאר ןנעװ ,טייצ יד ,ה .ד "טייצ

 ."ןערעוו, : ןעמָאנ םעד טימ רעֿכיּב רעיֿפ יד ןיא ןרָאװעג ןעּבירשרעֿפ

 . אמהארב ןופ ערהעל עיינ יד נוא ןאיגילער עשידניא עטלא יד

 ַא גורַאוו טָאגַא ןוֿפ , טסואװעג ןַאי-טקַאּב ןיא ךָאנ ןעּבָאה רעירַא יד ךיילגּבָא

 ןעּבָאה ,ןעֿפַאשעּב ץלַא טָאה סָאװ ,טָאג רעדנעסײװללַא נוא רעטסרע ,רעטסֿכַאה רעד
 ךיוא ןעּבָאה יז עֿבלעװ , טַאהעג רעטטמָאנ ערעדנַא לעיֿפ ךָאנ םהיא ּוצ רעּבָא יז

 ךָאנ , רעמטָאג ערענעלק עֿבלעוַא ןעּבָאה טרָאד דנערהעוו רּונ - טנעידעג ןעידניא ןיא

 ןעידניא ןיא ָאד יז ןעּבָאה ,טלעיּפשעג טלעוװ רעד ןיא ןעללָאר עניילק ,ןעגּורַאװ
 רעד ןוֿפ טוּומעג טָאה ַאנּורַאװ טָאנ רעד נּוא ,עלָאר עטסָארג יד ןעליפש ןעּבײהעגנָא

 : , ןסעגרעֿפ ןעצנַאג ןיא םהיא טָאה ןעמ זיּב ּבָארַא ַאנעטב

 טָאג רעננוד רעד טליּפשעג "טייצ ןעדעװ, רעד ןיא טָאה עללָאר עטסָארג יד
 ןעגיציה ַא ןעקרַאטשַא רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ קלאֿפ סָאד ךיז טָאה ,טמָאנ םעד ."ַארדניא,
 הֵקְׁשִמ לעסיּב טוג ַא רַאֿפ ןעֿפיױק ךיז טוָאל סָאװ , רעדּורּב רעטּונ ַא עַּבֵטְּב רעּבָא ,ּוליֵפַא

 י ליוו רענייא סָאװ םהיא ייּב טלעוּפ ןעמ גּוא (* ןייוו ָאמַאש םעד ןוֿפ

 ֿבּוא רעטטָאנ עטֿכעלש ןַא ,ּבָא יז טיה נּוא טלעװ רעד ףיֹוא טקּוק ַארדניא

 יװ ןעגנועּב רע טרעװ ןעדעװ יד ןיא .ןעּברַאדרעֿפ טינ יז ןללָאז ןעשנעמ עטֿפכעלש
 :םָאװ ,"ַארטירװ, סינרעטסניֿפ ןוֿפ טָאג ןעטֿבכעלש םעד טימ םּורַא ךיז טגָאלש רע

 רעד ןוֿפ טננערּב רע עֿבלעװ , ןעקלָאװ עצרַאװש טימ לעמיה םעד םהיא טקעדרעֿפ

 ףיֹוא ךיז טּפַאח ַארדניא , ןעטֿכינרעֿפ ּוצ ןעשנעמ יד נּוא דרע יד יֵדְּכ , טלעוו רעטנוא
 ,ןעקנירמ ּוצ ףיֹוא טינ טרָאה רע סָאװ , ןײװ:ַאמַאש םעד ןוֿפ גיד'םסּובמ לסיּבַא ךָאנ
 -ןעּבעל ףיֹוא נּוא טריֹוט ףיֹוא ןַארטירו טימ טיירטש נּוא דנַאה ןיא רעננוד םעד טמהענ

 גוא "טּור ַא מ, : רעטטַאנרעטנוא ייווצ ס'ַארדניא ןעמּוק םע זיּב טרעיורעג המחלמ יד
 ןעגער ןיא יז ןעטײרּפשּוצ נוא ןיד יֹוזַא יז ןעּביײרעצ ,ןעקלָאװ יד ןעסיירעצ ,ּו י ַא וו

 :טּפַאלק ארדניא . דרע רעד .ףיֹוא הָכָרְּב א םיֹורַא טמּוק הָלְלְק ַא טָאטשנַא נּוא , ןעּפָארמ
 . ןירַא סינרעטסניֿפ ןייז נוא .קירּוצ ןַארטירװ טּבײרטרעֿפ נּוא רענוד ןייז טימ לייוורעד

 מימ המחלמ ןיא ןערעררעּביא רעֿפּפָא טעֿפ ַא ראֿפ לָאמַא ךיז טזָאל .ַאררניא
 .םע רּונ , אַירטַאסק עטסעּב יר ןופ רענייא יװ דנייֿפ ן'טימ ןעגָאלש ךיז נּוא ןהעג ּוצ-

 :טֿכירעגּוצ ןעצריוועג ערעדנוזעּב טימ ןעּבָאה רעדניִא יד סָאװ ןוֿפ , סּכיוװעג ַאזַא זיא ָאמַפש (*

 , רעטטַאג יד ראֿפ קנַארטעג סעטסּבעיל סלַא , ןייוו אזא
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 רהעמ םער ךרּוד ללָאז רע , ןייז טגרַאקעג טינ ןײװ ָאמַאש ןייק ייּברעד םהיא ףרַאד:
 , ןעגרַאק טינ הָרּובְנ נּוא הטוב

 שּביהַא טימ לָּפִמֶמ ַא זיא גּוא ּבײװ ַא ַארדניא טָאה ךיז טהעטשרעֿפ סע יװ

 טרַאצ ַא טימ ןײלײרֿפ גיִרְְָנַח ַא ,ײס'ַאישּוא, רעטֿכָאמ ןייז זיא רעּבָא טמהירעּב .לערניזעג

 . טעטַאשעּב ןעמערּב עלעקנּור עסיֹורג טיט ,ןעניֹוא עָאלּב עטמולָחרעֿפ ,םינָּפ סייוװ

 ךיז טרהָאֿפ , םייז חרזמ ןיא .לעמיה ןּוֿפ רעיוהט סעד יז טנעֿפָא ןעגרָאמ הירֿפ עללַא:

 ךַאנ . היק עטיֹור רעײֿפ ירד טימ טנַאּפשעג ,ןעגָאװ ןעגיטֿביל ללעה ַא ןיא סיֹורַא
 ףיֹוא , טָאג:גָאט רעד ,ײֵא ר ה טימ} טָאג רעגיטציה רעד םיֹורַא דלַאּב ךיז טגָאי רהיא
 רע טגָאי יֹוזַא נּוא ,דרעֿפ עגידרעײֿפ ןעּביז טימ טנַאּפשעג ןעגָאװ ןערנעלהַארטש ַא;
 ןיא טַײװ , 0 נּוא רעימ ערייּב ןרעװ ײז ויּב , גָאט ןעצנַאנ ַא סַאישּוא ךָאנ ךיז
 יז ןעזָאל ֹוזַא גּוא הָּפּוח עגיּברַאֿפ דנעזיֹומ ַא יז רעּביא םיֹוא ךיז םיירפש םײז בֶרֵעַמ
 היק ַא ךרּוד טהילֿפ ְךיֹוה ןעטצעל רעײז ןוֿפ ,ןעדעירֿפוצ נּוא ליטש ּבָארַא םי ןיא ךיז
 . ןעקיווקרעד ּוצ ןעשנעמ יד נּוא ןעלהיקּוצּבָא דרע עצנאג יד לעטדניוװ

 ,ערענעלק גּוא ערעסערג ליב ייֿפ ךָאנ ןעדעװ יד ןיא ָאד ןענייז 'ייז ץּוח
 ּוצ סָאװ טלעװ רעד ןיא ןעּבָאה עללַא ,תֹובקָנ נּוא םיִרָכְו ,ערעטלָא נּוא ערעגנוי

 . ןעגנערּב ןעשנעמ סָאװ , רעֿפּפָא יר ףיֹוא רּונ ןעזיװעגנָא ןענייז רעּבָא עללַא יז ; ןוהט
 ָאמשינ ויא ,ןהעועג ׁשּוחָּב קלָאֿפ סָאד טָאה ,ןעטֿפּול יד ןיא יװ לעמיה ןיא , ײז
 רעטטָאנ יד ןעטלַאהרעד רעֿפּפָא יד רּונ נּוא , ןעקנירט ןייק םינ נּוא ןעססע ןייק טינ
 ןנָאק רעטטָאג ןהָא יװ יֹוזַא נּוא ,ןעמוקמּוא טינ רעגנוה רַאֿפ ןעללָאז יז ןעּבעל ם'ייב:
 ּוצ רעֿפּפָא יז בִיּוחֶמ שנעמ רערעי זיא רעּבירָאד ,ןעּבָאה טינ םּויִק ןייק טלעװ יד:
 ,ןעגנערּב

 ,"יִנָנַא/ טטָאג רעײֿפ רער זיא דרע רעד ףיֹוא רעטטָאג עללַא ןּוֿפ טנעגַא רעד

 ?ילטיא ּוצ ךיילג סע טרידעפסקע נּוא ןעשנעמ םייּב רעֿפּפָא סעדעי ּוצ טמהענ סָאװ
 ,טריסערדַא זיא סע ןעֿכלעװ ּוצ ,ןעֿב

 ,םעד לָאמ ַא ,תֹונָּבְרִק ײלרעללַא טרעֿפּפָאעג גּוא טּביולגעג קלָאֿפ סָאד טָאה יֹוזַא
 קלָאֿפ םָאר יװ ,רערעּביוצ רעדָא ,עטרהעלעג ,רעטסירּפ יד , טטָאג םענעי לָאמ ַא
 ןרעװ טרעלקעגֿפױא ללָאז קלָאֿפ סָאר טלָאװעג טינ יַאדוַא ןעּבָאה ,ןעֿפורעג יז טָאה
 ןײללַא יז ןענייז רשּפא נּוא ,ןעמּוק טײהטטָאג רעד ןּוֿפ ףירנעּב ןרעָֿאה ַא ּוצ-נּוא
 רערנַא ןייא ןוֿפ ךָאנ ןעּבָאה נּוא ,קלָאֿפ ןיימעג סָאד יװ ןזעװעג טררַאנרעֿפ ךיֹוא ךָאנ
 ,ןרעלק טנָאקעג טינ טסניר םעטטָאנ טרַא

 ןעּבָאה רהָאי טרעדנוה ףניֿפ יד ןיא ,טגידנעעג ןיֹוש ךיז טָאה טייצ המחלמ יד
 :רע יר ,ןַאקער םעד ךִיֹוא רעּבָא ןעמּונעגנייא ןַאטסָאדניא ץנַאג רּונ טינ רעירַא יד

 ןעשיווצ  ,טֿפָאירעטנּוא לייהט ַא ,ןעּבירטרעֿפ ליײהטַא יז ןעּבָאה רענהָאװנײא עטפי
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 ךיז טָאה רעדעי ,טרָאהעגֿפױא תומחלמ יד ְךיֹוא ןעּבָאה ןעטסריֿפ ענעגייא ערעייז

 ןיא נּוא ,לָכֵׂש נּוא ןעלליװ םענעגייא ךָאנ טרינער ךיז , טצינערגעגמּורַא דנַאל ןייז
 אַירטַאסק רעד ןיֿפ ץנַאלג רעד זיא יאֵדֵוַא .ןזעװעג םֹולָׁש רּונ זיא ןעידניא ץנַאג
 יד ןיא רעדעי טָאה רעהירֿפ דנרהעװ ;ןעניוא יד ןיא קלָאֿפ ם'ייּב ּבָארַא עססַאלק
 ּוצ ןעּביײהעגנָא רעהעגגירעל רַאֿפ יז רּונ טציא ןעמ טָאה , ןהעזעג רעצישעּב ןייז םיִרֹוּכִג
 םעד ךיז ןעמהענ נּוא ןײרַא טינ רעסַאװ טלַאק ןיא רעגניֿפ ַא ןעּוהט סָאװ ,ןעטֿכַארטעּב
 רעד ןעללַאֿפעג זיא םע רעּבָא לעיֿפיװ טימ ,רנַאל ם'נוֿפ הָלּודְנ נּוא דובָּכ ןעצנַאג-

 רֹובָּכ רעד ןעּבײהעגֿפיֹוא ךיז טָאה לעיֿפ יװַא טימ עסַאלק אֵַירטַאסק רעד ןוֿפ רֹובָּב
 ,טצישעג םיִרֹוּבִנ יר לָאמ ַא ןעּבָאה המחלמ ןעגעג ,עֿבילטסײג גּוא עטרהעלעג יד ןּוֿפ

 =נּוה ַא ,קערשייה ַא : עללָאֿפוצ עֿבילרָאש רערָא ,ןעגנוניישרע רּוטַאנ עֿכילקילגנּוא ןעגעבי
 ןעּבָאה תומחלמ יד ,ןעציש רעטטָאג יד רּונ ןעננָאק ,עימעדיּפע ַא ,רהָאי רעג
 ןרָאה ןעגנוניישרע רּוטַאנ ,טשינ רעצישעּב ןייק ןיוש ךיורּב ןעמ גּוא טרָאהענֿפױא
 עללָאֿפוצ עטֿכעלש יר ןללָאז יז ,רעטטָאנ יד ייּב ןעטעּבסיױא ;נָאק רעװ נּוא ,ףיוא טינ:
 םּוצ ןזעװעג רעטנעהָאנ עֿבילטסײג יד ןענײז בַנַא ? עֿבילטסײג יר טינ ּביֹוא ןעדנעװּבָא
 =לָאטש יד יװ טַאהעג סּולֿפניײא רהעמ םהיא ףיוא נּוא טדערעג רהעמ םהיא ּוצ ,קלָאֿפ
 ןוֿפ םענייא טימ ןערער ּוצ ןענַאטשעגנָא טינ רָאג ןיֹוׁש יז זיא סָאװ  ,ַאירטַאסק עצ
 ,ןעגיטשעג רהעמ ץלַא עטרהעלעג יד ןוֿפ סּולֿפניא רער זיא םּורַא יֹוזַא .קלָאֿפ
 , יז ּוצ רעּבירַא זיא טֿכַאמ:רעּבָא עצנַאג יד ןיּב

 ןענייז ,טַאהעג טֿכַאמרעּבָא יד ןיֹוש ןעּבָאה עֿבילטסײג יד סָאװ ,טייצ רעד ןיא
 ,ןזעוועג ןעשנעמ עטסנרע נּוא עטרעלקעגֿפױא ךילקריוו גּונעג יז ןעשיווצ רעּבָא ןיוש
 ןעמ .ייז זיּב יװ ןֿפוא ןרעניײֿפ ַא ןיא טײהטָאג יד ןרעלקרעד טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ
 עטרהעלעג ערעטסנרע יד ןעשיווצ זיא ןעוו נּוא ןעמעוו ןוֿפ טַארּוקַא טינ טסייוו
 ענעי זַא ,רעֿבז ןעמ טסייוו סָאד רעּבָא ,ערהעל עיינַא גּוא ןעּבױלג רעיינ ַא םיֹורַא
 ןעקנער גּוא ןעֿכּז לעיֿפ ךָאנ ערהעל רעייז ןעּבָאה ייז נּוא טניימעג טסנרע ןעּבָאה;
 : , ןענוֿפעגסיֹורַא

 םעד ּוצ .ה ,ד ,טעּבעג סָאד "ַאמ ה ַא ר 3, :ןעסייהעג טאה ערהעל עיינ יד
 =רעד עטרהעלעג עטסנרע ענעי ןעּבָאה ,ַאמהַארּב ,ןןעטעּב ךיֹורּב שנעמ רעד סָאװ
 זיא טלעוו יד נּוא ץלַא זיא ַאמהַארּב .טלעװ יד זיא רעּבָא טטָאנ ,טמָאנ זיא ,טרעלק

 ענייז רּונ זיא טלעוו יד ,ןנּז יד יװ זיא ַאמהַארּב , םהיא ןּוֿפ לייהט רעניילק ַא רּונ
 ןייק ךיוא ןָאק םע רעּבָא ,ןנוז ַא ןהֶא ןייז טינ ןעלהַארטש ןייק ןענַאק סע . ןעלהַארטש
 ןעטלעוו ערַאּבטֿכיז עללַא יד זיּב ּביוטש ןעטסנעלק םעד ןוֿפ . ןייז טינ ןעלהַארטש ןָא ןנּוז
 טלעוו יד נּוא טלעוו רעד טימ רע םּורָאװ ,ַאמהַארּב ןוֿפ ןעֿכלײהט עניילק רּונ ןענייז
 םהיא ןּוֿפ טמּוק ץלַא . טטָאנ :זיא עצנַאג ןייא יד נּוא ,עצנַאג ןייא טסרע זיא םהיא טימ
 ָגענַאװ ןוֿפ ןרהעקקירוצ ךיז זּומ ץלַא לייוו ,םהיא ּוצ ןרהעקמּוא ךיז זּומ ץלַא נּוא

= 
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 :מימ ןעגיניײארעֿפ קירּוצ ךיז :טלעוו רעד ןּוֿפ תיִלְכַּת רעד זיא רעּבירַאד ,טמַאמש סע

 ןעמ ןעװ ,לָאמטסנעד רּונ ןעמ ןנָאק םהיא טימ רעּבָא ךיז ןעגינײארעֿפ .ַאמַאהרּב
 .םהיא ןּוֿפ סױרַא זיא ןעמ ןעוו ןועוועג זיא ןעמ ןייר יװ ןייר יֹוזַא זיא

 רעד ךיֹורֹּב רעּבירַאד ,שנעמ רעד זיא םיִאּורְּב עללַא ןּוֿפ רעטסגילק רעד
 ,םיִׂשֲעַמ עטּוג ךרּוד ךיז ןעגינייר ןיא רּונ ןעּבעל ןּוֿפ תילבּת םעד ןעטֿכַארטעּב שנעמ
 =רער נּוא םהיא טקעלֿפעּב סָאװ ,ץלַא ןוֿפ ךיז ןעטלַאהקירּוצ ךרּוד נּוא טעּבעג ךרּוד
 נּוא טעּבעג , םישעמ עמּוג ,ןעקעלֿפעּב רניז ,ַאמהַארּב ןּוֿפ טימרער םהיא טרעטייוו
 .עלעעז:סנעשנעמ םער ןעגינייר (ךיז ןעגינייפ) םיִפּונְס

 =עג יר ןעשיווצ ןרָאװעג טרעלקרעד ּביײהנָא ןיא ערהעל:ןַאמהַארּב יד זיא יֹוזַא
 ןענרעל ּוצ ,םיוועג ,ןענַאטשעּב זיא רהיא ןוֿפ תילכּת רעד .,טייצ רענעי ןּוֿפ עטרהעל
 רעד ןּוֿפ גנוטֿכַארטעּב ערעֿפיט ַא ּוצ ןעמּוקּוצ נּוא םיבוט םיׂשעמ ע'תָמַא ןּוהט

 ךעֿכיױרּב םָאװ ,ןעטמיז עמּוג ןעמּוקעּב ּוצ יֵדְּכ ,טלעװ רעד ןוֿפ גגּונררָא נּוא טלעוו
 ןועוועג לעיֿפ םיװעג ךיוא ןענייז סע .ןעּבעל ןעֿבילשנעמ ןוֿפ קעווצ רעצנַאג רעד ןייז

 =נַאג םָאד טניימעג נּוא טּבעלעג יװַא ךילקריוו ןעּבָאה סָאװ ,עטרהעלעג יד ןעשיווצ
 =עגֿפױא ַאזַא טָאה רעּבָא קלָאֿפ סָאד .ןעגנערּב ּוצ גנוגיײצרעּביא ַאזַא ּוצ קלָאֿפ עצ
 רעד ןיֿפ נּוא טטָאג ןּוֿפ ערהעל ַאזַא טָאה נּוא טַאהעג טינ ךָאנ דנַאטשרעֿפ ןעטרעלק
 + ןעטרהעלעג ןערעי ןוֿפ ןועוועג טֿפילֿפּפ יד זיא םע .ןעֿפײרגעּב טנָאקעג טינ טלעוו

 םע ּוצרער ןעגנערּב קלָאֿפ םָאר ,הימ נּוא גנורעלקֿפױא ךרּוד ,זײװֿכעלסיּב לָאז רע
 ןעמ סָאװ רעֿפּפָא עטסיזמּוא יד ןוֿפ נּוא רעטטָאג ענייז ןוֿפ ןעגָאזּבָא ךיז ללָאז
 .עֿכילטסײג יד ןוֿפ לייהט ןעטסנרע טינ סעד טָאה סָאד רּונ ,לעיֿפ יֹוזַא יז טגנערּב

 =רָאמשעג ערהעל רעיינ רעד ןוֿפ רעהעטשרָאֿפ עטסנרע יד ןענײז םיוק ,טנהָאלעג טינ

 .מָאה ייז יװ טֿכַאמעגרעּביא הֶרֹוּת עצנַאנ יד עֿבילטסײג ערעטָאּפש יד ןעּבָאה ,ןעּב

 , טסַאּפעג
 5: נעט:

= 

 . ּונאַמ ךּוּב ץעזעג סָאד נּוא ןענַאמהַארּב יד

 !סָאד סָאװ ,טימרעד ןעזעוועג ןעדעירֿפוצ טינ סיוועג זיא עססַאלק ַאירטַאסק יד
 .לָאֿפ ּוצ גּוא ןערהע ּוצ ןעּבײהעגנָא רהעמ עֿבילטסײג גּוא עטרהעלעג יר טָאה קלָאֿפ
 יד נּוא ײז ןעשיוצ תומחלמ ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעּבירַאד ,ייז איו ןענ
 רעּבָא ,טסריֿפ רער ןעטלַאהעג טָאה עססַאלק אַײטַאסק רעד טימ ,עטרהעלעג
 טםייצ המחלמ ַאזַא ןיא ,קלָאֿפ עצנַאג סָאר ןעטלַאהעג טָאה עטרהעלעג יד טימ
 ןעּבײהנָא גּוא ןרעוװ טרעלקעגֿפױא לָאז קלָאֿפ םָאר טניולעג טינ עטרהעלעג יד טָאה
 סָאװ ,טמָאנַא ;טינ רעמסירפ ןייק נּוא רעֿפּפָא ןייק ךיֹורְּב סָאװ ,טטָאג ַא ןענעיד
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 יז ןעּבָאה רעּבירַאד .ןעסיוועג ןייר ַא נּוא םיִׂשֲעַמ עטּוג רּונ ןעשנעמ ןּוֿפ טגנַאלרעֿפ

 .רעֿפ ךָאנ הֶּבַרְרַא ללָאז םָאװ ,ןְפֹוא ַאזַא ףיוא טרעדנָאענ ערהעל עשינַאמהַארּב יד
 ןעּבָאה םעד ּבעיל ּוצ . קלָאֿפ ןרעּביא טֿבַאמ ערנעשררעה נּוא דֹובּכ רעייז ןרעקרַאמש

 ןנַאד זיּב טָאה ןעמ סָאװ ,טעּבעג גּוא רערעיל עללַא ןעּבילקעגנעמַאזוצ :םנעטסרע ,ייז ..
 רעֿכיּב רעיֿפ ןיא ייז ןעּבָאה נּוא ןעגניזעג גינעווסיוא טסניד:רעטָאג נוא רעֿפּפָא יד ּוצ
 =עג יװַא רעּבָא ןעּבָאה יז ;ףעדעוו יד; :ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא יז גּוא ןעּבירשרעֿפ
 טטָאנ רעד טָאה ,טגָאזעג יז ןעּבָאה ,ןערעװ יד ,טגיֹוטענ יז טָאה סע יװ ןעּבירש
 רע סָאװ ,עֿבילטסײג עטסרע יד ןוֿפ ןרעטלע יד טָאה נּוא ןעּבירשעג ןײלַא ַאמהַארּב
 ןענרעל יז ןוֿפ ןעללָאז יז ,ןעּבעגעגרעּביא י|ע נ אמ האר ּב, ןעֿפּורעגנָא יז טָאה
 : . םהיא ןעניד ּוצ יו

 ןענייז .ןערעוו יד . ןײללַא יז רּונ טּביױלרע ַאמהַארּב טָאה ,ןערעװ יד ןענרעל
 םינ ייז ןיא רהָאט ,עססַאלק רעגילייה רעד ּוצ טינ טרָאהעג סָאװ ,שנעמ ַא נּוא גילייה
 םָאר :רעֿכיּב ערעדנּוזעּב רעיֿפ ןיא טלייהטעגנייא יז ןעּבָאה ןעדעוו יד . ןעקוקנײרַא
 גּוא רערעיל עטסעטלָא יד טלַאהטנע ײַאד עוו=גי ר, ןעמָאנ םער טימ ךּוּב עטסרע

 ןיא רָאג ןערלעה ענייז נּוא רעטטָאג יד ּוצ ןעגנוועג טָאה קלָאֿפ סאד סָאװ ,טעּבעג
 ,טצעועּב ּבַאשרנַאּפ ןיא ךיז טָאה םע ןעוו ,ןעטייצ עמסרע יד

 =עלקרער נּוא םיִׁשּורֵּפ לעיֿפ ןעּבירשעגּוצ עֿבײלטסײג יד ןעּבָאה רעדעיל יד ּוצ

 ךּוּב ערעדנַא םָאד . ןעלייהט יירד ןיא טלייהמעגנייא רעריוו יז ןעּבָאה גּוא ןעגנּור
 ןרעװ סָאװ ,רעדיל עללַא טלעמַאועג ןענייז םהיא ןיא ,"עד עוו:ָאמַאש, :טסייה

 .רּוׁש רַאי :טסייה עטירד סָאד . ןײװ:ַאמַאש ןעֿכילטָאג םעד ןעטיירנּוצ םעד ייּב ןעגנוזעג
 .רעֿפּפָא יר ןענערּב םייּב טעּבעג ןּוא עֿבירּפש רעּביֹוצ ,רערעיל ןענייז םהיא ןיא ,עד עוו
 =ירשרעֿפ ןיוש ןענייז םהיא ןיא נּוא "ע ד עוו-ר ַא הט ַא, :טסייה ְךּוּב עטרעיֿפ ּסָאד
 תֹונָּתַמ טימ ןערהע ּוצ עֿכילטסײג יד יװ נּוא ןעניד ּוצ טָאג ןעדעי יװ םיניד עללַא ןעּב
 טרעלקרעד ךּוּב םערעי ּוצ םישורּפ יד ןיא ןיוש ןענייז ךיוא ,סטּונ נּוא ּכָאה טימ גנּוא
 נוא ערהעל רעד ןּוֿפ גנולקיווטנע עטסרע יד ,ַאמהַארּב טטָאנ םעד ןוֿפ ערהעל יד
 טָאה ייז יו טיירדעגסיוא נּוא טרעדנָאעגמּוא ץלַא יז ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד יװ ְךיֹוא
 , טסַאּפעג

 מינ םרָאֿפ ךָאנ טָאה קלָאֿפ סָאר ,ןועוועג גינעוו ךָאנ ייז זיא ץלַא סָאד רּונ
 טטָאג םעיינ םעד נּוא רעטטָאנ עטלַא ענייז ןעשיווצ דיישרעטנּוא ןייק טסּואװעג
 ןענַאמהַארּב יד רּונ זַא ,ןעּבױלג טנָאקעג טינ ןעצנַאג ןיא ךָאנ טָאה גּוא ,ַאמהַארּב
 ןעּבָאה רעּבירַאד ,טינ רערעדנַא ןייא גּוא גילייה ןענייז ןײללַא עֿבילטסײג יד :.ה ,ד
 רֶרֵס רעצנַאג רעד גיטֿביר ןיֹוש טהעטש סע ןעֿכלעװ ןיא ןעּבירשעג ךּוּב יינ ןייא יז
 סָאד ,ןענַאמהַארּב יד ןּוֿפ ףעירּב סּוחי רעד ךיֹוא ייּברעד נּוא רעטטָאג ןּוֿפ תֹורֹודַה
 ,ױנַאמ ךּוּב:ץעועג םָאד, :ןעּבענעג ןעמָאנ ַא יז ןעבָאה ךּוּב



 טי
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 סָאװ ,ןזעווענ עדנעגעל ַא קלָאֿפ םייּב יא ןעטיייצ עטסרע יד ןוֿפ רָאג ךָאנ
 :נעמ ייווצ עטסרע יד איו נּוא ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב זיא טלעוו יד יװ טלהָאצרעד טָאה
 רעדניק טַאהעג טָאה ּונַאמ .טּבעלעג ןעּבָאה ,רערירּב ערייּב ,ּונַאמ נּוא ַאמַאי ,ןעש
 רערניק ןייק טָאה רעּבָא ַאמַאי ,טלעוו רעד ףיֹוא ןעשנעמ עללַא ןעמַאטש יז ןוֿפ נּוא
 ערנעגעל יר .טײקגיטֿבערעג ןוֿפ נּוא םנהיג ןוֿפ טָאג ַא ןרָאװעג זיא נוא טַאהעג טינ
 +עג ץטּונּוצ יז זיא םִע איו ןְפֹוא םעד ףיוא טֿכַאמעגרעּביא ןענַאמהַארּב יד ןעּבָאה
 , ןעמּוק

 | הֶא טמָאג רעסיורג ,ןייא .ןזעוועג רּונ זיא ,טלהָאצרעד יז ןעּבָאה , ּבײהנָא ןיא
 טָאג רענעי טָאה טייצ עגנַאל ַא ,ןזעװעג טינ טלעוו ןייק ךָאנ זיא סע רּונ ,ןעמָאנַא
 ךיז טָאה םהיא נּוא ןרָאװעג גיהטּומנּוא טײקמַאזנייא ןוֿפ זיא םהיא זיּב ,טּבעלעג ןײלַא
 רע טָאה טָא ,ןעֿפַאש ּוצ ןעּבָאה ללָאז רע סָאװ רעּביא ,ןעֿכַאמ םניֹוזַא סיּפע טלָאװרעֿפ

 רע טָאה רעסַאוו ןיא .רעסַאװ סָאד ןעֿפַאשעּב ןּוֿפרעד נּוא ןעמּונעג לייהמ ַא ךיז ןוֿפ
 ַא ןיא טעדליּבענסיֹוא טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,ףָאמש ןעדנעֿפַאש ןימ ַאזַא ןעֿפרָאװעגנײרַא

 ?גּורּפשעגסיֹורַא זיא רהיא ןוֿפ נּוא ןערָאװעג ןעטלָאּפשּוצ זיא ייא יד ,ייא עסיורג רייהעגנּוא
 רע סָאװ ןענַאטשרעֿפ רלַאּב טָאה טטָאנ רעיינ רעד .ַאטהַארּב טטָאנ רעסיורג רעד ןעג
 יד נוא לעמיה םעד טֿכַאמעג לָאש:ײא ןעטֿפלעה ערייּב ןוֿפ טָאה נּוא ,ןּוהמ ּוצ טָאה

 טָאה טֿפּול רעד ןיא נּוא טֿפול יד ןעזָאלעגנירַא רע טָאה ןעדייּב יז ןעשיווצ . דרע

 ללָאז טלעװ יד ,חּכ םעד נּוא לֶכֵׂש םעד :טלעװ רעד ןּוֿפ עלעעז יד ןּוהטעגנײרַא רע

 ,ןעֿפײרגעּב ןענָאק יז ללָאז ןעמ נּוא ןעטלַאהרעד ןענָאק ךיז
 ןעטסרע םעד ןעֿפַאשעּב ןַאמהַארּב טָאה ןערָאװעג גיטרַאֿפ ןיֹוש זיא סָאד ןנעוװ

 ,רע ןעֿבלעװ ןיא ְךּוּב עגילייה סָאד ןעּבעגעגרעּביא םהיא טָאה נּוא ,ּונַא מ ,ןעשנעמ
 :נעמ יוזא יו םיִנָהְנִמ נּוא םיניד ,עצעזעג עללַא ןעּבירשרעֿפ טָאה ,ןײללַא ַאמהַארּב

 ןיא נּוא ןעטייצ עללַא ןיא טלעוו רער ףיֹוא ןערהיֿפ ךיז גּוא ןעּבעל ּוצ ןעֿביױרּב ןעש
 , תֹורוד עללַא

 ןהעצ עטסרע יר ןעֿפַאשעּב רלַאּב טָאה נּוא ןעמּונעגּוצ ךּוּב סָאד טָאה ּונַאמ
 ןעּבָאה םימבח ןהעצ יד .טנרעלעג ךּוּב סָאד טָאה רע עכלעוו טימ ,םיִמָכֲח מלעװ

 :ריֿפ עֿבילטסײג יד ןּוֿפ רעטָאֿפמַאמש יד ןענייז ייז סָאװ ,סּונַאמ ןעּבז ךָאנ ןעֿפַאשעּב
 :עג עגילייה סָאד ןעניֿפעג ךיז ףרַאד דנָאה ערעייז ןיא סָאװ ,ןענַאמהַארּב יד , ןעטס
 נּוא םישעמ עללַא ףיוא ןייז רעהעזֿפיױא יד גיּביא ףיֹוא יז ןעזּומ רעּבירַאד ,ְךּוּב ץעז
 ןעּביז יד ,רעטטָאג יד נּוא יז ןעשיווצ ןייז רעלשימרעֿפ יד גּוא ןעשנעמ יד ןּוֿפ תֹודָמ
 ּוצ רענַאמהַארּב יד ןעללָאז סָאװ ,רעטטָאנ לעיֿפ יר ןעֿפַאשעּב ךיֹוא ןעּבָאה ס'ונַאמ
 ןיא םינ טהעג סָאװ ,ןערעי ןעֿפָארטשעּב ןללָאז נּוא ןעשנעמ יר ןטִּפְׁשִמ ןעֿפלעה
 ערעֿבָאה נּוא ערעגיררינ ןיא טלייהטּוצ טלעוו יד טָאה ןײללַא ַאמהַארּב ,ןענעװ ערעייז
 יר ךיֹוא גּוא ,ןעֿכַאװ עטֿכעלש גּוא עטּוג ןיא ,עלעװלָאװ נּוא .ערעייהט ןיא , ןעזעװ



 256 .ןעידניא
 בע אשר יע סב הערי לב בו = שוא ןשיתערטאממ

 עססַאלק ןייא ןייז ךיילג טינ ןעללָאז יז ,טליײהטּוצ רע טָאה טלעװ רעד ןוֿפ ןעשנעמ

 ךענייז רַאֿפרער ,ךיוה ןייז ןוֿפ ןעֿפַאשעּב רע טָאה ןענַאמהַארּב יד . רערעדנַא רעד ּוצ
 "ער ןערהיֿפ ּוצ לֵכֵׂש םעד ןעּבעגעג יז טָאה רע ; ןעשנעמ עללַא ןוֿפ הָמָׁשְנ יד יז
 *?,םיסערָא ענייז ןוֿפ ןעֿפַאשעּב רע טָאה אַירטַאסק יר .ןענעװ סַאמהַארּב ןיא ןעשנעמ
 'טלַאֿפ סָאװ ,רניײֿפ םערעי ןּוֿפ ןעשנעמ יד ןעצישעּב ּוצ ןעּכָאה טֿכַאמ יר ןללָאז יז
 :דנַאה ,רעטײּברַא:ררע ,עססַאלק םטייּברַא איד זיא סָאד ,איסיַאוו יד ,ייז ףיוא ןָא
 ךיֹוּב רעד ןייז ןללָאז יז ,ןןעטייז ענייז ןוֿפ ןעֿפַאשעּב רע טָאה םיִרֲחּוס נּוא רעקרעוו
 יד ; ןעססַאלק ערערנַא עללַא נּוא ךיז ןעזייפש גּוא ןעטייּברַא ןללָאז ,ייז ,קלָאֿפ ם'עוֿפ
 רעדָא ,רעירַא יד ןּוֿפ טינ רענהָאװניײא עשידניא עצרַאװש יד ןענייז סָאד ,אֵי ְךדּוס

 ,קרעװרנַאה ןייק טינ נּוא דלעֿפ ןייק טינ ,זיוה ןייק טינ ןעּבָאה סָאװ ,טייל עמערָא ױזַא !
 טֿבענק יד ןעשנעמ עססַאלק יר זּומ רַאֿפרעד ,סיֿפ ענייז ןוֿפ ןעֿפַאשעּב ַאמהַארּב טָאה
 ֹׂ , ןעללַאֿפ םיֿפ יד ּוצ ןעדעי נּוא ןעססַאלק ערעֿבָאה עללַא אייּב ןייז

 גנערטש ןענייז אירדוס נוא ַאיסיַאװ ,ַאירטַאסק ,ןענַאמהַארּב : ןעססַאלק רעיֿפ יר
 ,ןעהעגסיֹורַא טינ עססַאלק רענעריֹוּבעג רעייז ןּוֿפ ןערהָאט יז זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא
 ,ַאמהַארּב סע ליוו וזַא לייוו , יז ןּוֿפ ערעגיררינ יד טימ ןעשימ טינ ךיז ןערָאהמ יז
 ןיא ,עּפסַאלק רער ןוֿפ םיֹורַא טהעג סע רעװ נּוא ,טלעװ ןייז ןוֿפ רֶדֵס רעד זיא סָאד
 | . ןרעטשרעצ גנונדרָא:טלעװ יד טלָאװ רע יװ ךיילנ זיא ןעריוּכעג זיא רע רעֿכלעװ

 ןועוועג .ןעטשרע םּוצ ןעידניא ןיא ןענייז סָאװ ,רעדנעזייר עשיזָאנּוטרוּפ יד
 :נייק ןָאק ןרעדנַא םער טימ םנייא סָאװ ,ןהעזעג גנּולײהטּוצ ןעשנעמ ַאזַא ןעּבָאה נּוא
 :ָאנ ַא סע ןעּבָאה ,ךיז ןעשיווצ דמערֿפ יֹוזַא ןענייז גּוא ןרעוװ ןעדנּוּברעֿפ טינ להָאמ
 ,ךיז רַאֿפ ךיז טּבעל ןעשנעמ עטסַאק ערעי ,"גנולייהטנייא ןעטסַאק, : ןעּבעגעג ןעמ
 ןייא טימ ןעשימ טינ ךיז לָאמניײק רהָאט נּוא עטֿכער ערהיא ,עצעזעג ערהיא טָאה
 יו: : ,עטסַאק רעדנַא

 עג עללַא יר ןעּבירשעגסיוא ךילטייד נּוא רָאלק זיא ּונַאמ ְךּוּב ץעזעג םעד ןיא

 ןענרעל .,טינ רהָאט יז סָאװ נּוא גָאמ יז םָאװ ,רעדנּוזעּב עטסַאק רערעי רַאֿפ עצעז
 ?הַארּב יר רּונ ןעגָאמ ,רנַאל ןיא רעּבעגצעועג נּוא רעטסירפ ןייז ,ןערעוו עגילייה יד
 תֶצֵע ןייא טימ ןערהיֿפ גינָאק םער רעדָא טסריֿפ םעד טסּבלעז ןעֿכױרּב יז ,  ןענַאמ
 רער ,טייל ּוצ נּוא טטָאנ ּוצ רָאהעג סָאװ ץלַא ןיא רעזייווגעוו נּוא רעטֿכיר יד ןייז גּוא
 עללַא ףיוא ןעֿפַאש 'ּוצ רּונ טָאה ,םהיא ןעהטַאר יז סָאװ ןּוהט ּוצ רּונ טָאה טסריֿפ
 ַא ןעניירק רערָא ןעּביולקסױא ןענעלֿפ יז זַא ,ייז ףיוא טינ רעּבָא ןעטסַאק ערעדנַא
 רעייא דיא טָא : ןעגָאז נוא קלָאֿפ םּוצ ןערהיֿפסױרַא םהיא יז ןענעלֿפ ,גינָאק ןעיינ
 יו !ַאמהַארּב זיא ןענַאמהַארּב יד ןוֿפ גינָאק רעד ,גינַאק

 .ןענײז'סָאװ ;ןעּברַאֿפ יד נּוא רעדיילק יד ןעגָארט טזומעג טָאה עטסַאק ערעי
 .זיא טייקננערטש עכילקערש טימ .נּוא ., ןעזיװעגנָא ּונַאמ .ךוּב ץעזעג ןיא רהיא רַאֿפ
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 ןענייז עֿכלעװ ,רעריילק ןּוהטנָא טּביולרע ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאװעג טֿפָארטשעּב רענעי
 .ןרָאװעג ןעריוּבעג זיא רע רעֿבלעװ ןיא יד יװ עטסַאק רערעֿפָאה ַא רַאֿפ טמיטשעּב
 :םסע סָאד .ןייז ךיילג טרהָאּטעג טינ ןעטסַאק יר ןעכָאה ןעּבעל ןעֿבילזױה ןיא ּוליפא
 :יירד--אַירטַאסק רעד ןוֿפ , גיקע:רעיֿפ ןייז טוּומעג טָאה ןענַאמהַארּב יד ןּוֿפ רעמיצ
 ּבלַאה רונ אֵירדּוּפ ַא גּוא .,דנּור ּבוטש:ססע ןייז ןעֿכַאמ טומעג טָאה אּיִסיַאוו ַא ., גיקע
 , רנּור

 +עג רעריוו, : ןעֿפּורעגנָא ךיז ןעּבָאה אֵיסיַאוװ נוא אַירטַאסק .,ןענַאמהַארּב יד
 ןזעװעג להָאמנייא ןיֹוש ןעטלָאװ יז איוו ךיילג :טסייה סָאד ,םיִרֹוהְט רעדָא ,"ענעריֹוּב
 יד ,ןרָאװעג טגיניירעג נּוא טרעטיילעג ןיֹוש ּבלַאה טימרעד נּוא טלעו רעד ףיֹוא
 הָאמּוט עצנַאג יד ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,"ענעריֹוּבעג לָאמנייא, : ןעסייהעג ןעּבָאה ַאירדּוס
 עי טָאה טרוּבעגרעריװ רעייז ןוֿפ ןעֿכײצ םוצ . םיִאֵמְמ רעּבירַאד ןענייז גּוא ךיז ףיֹוא
 ;רעװק רעד ןיא ןעדנעל יר ויּב ןעלסקַא יד רעּביא רּונש ַא ןעגָארט טזּומעג רעד
 ַאירדּוס ַא .ּברַאֿפ נּוא ףָאטש רעדנַא ןייא ןוֿפ עטסַאק ערעי זַא , ךיז טהעטשרעֿפ סע
 , ןוהטנָא טרָאהטעג טינ רּונש ַאזַא טָאה

 רעטּומ נּוא רעטָאֿפ ןנעוו :.ה .ד ,ןרעטלע עטשימעג ןוֿפ דניק ַא ןעריֹוּבעג טרעוו
 =עּב גנערטש ןרעוו ןרעטלָא יד סָאװ רעסיֹוא זיא ,ןעטסַאק ערעדנּוזעּב ייווצ ןוֿפ ןענייז
 יר ןוֿפ טלעװ רענעי ףיֹוא גתא ןענַאמהַארּב יד ןוֿפ טלעװ רעד ףיוא טֿפָארטשעּב
 םע גנַאל יו נּוא ,ןעמּונעגנײרַא טינ עטסַאק ןייק ןיא דניק סָאד ךיוא טרעוו ,רעטטָאג
 ט'נ טֿכער ןייק טעטּכ טָאה עֿבלעװ , עטסַאק ןעשיווצ ַא ּוצ ןערָאהעג סע זּומ טּבעל

 ,רנַאל םיא

 :רעפ סע .ךילקערש גּוא םַאזיורג ןענייז ןעֿכערּברעֿפ ַא רַאֿפ ןעגנוֿפָארטשעּב יד
 :רעֿפ ןּוֿפ עטסַאק יר רעגיררינ סָאװ : ךיילג ןעטסַאק עללַא רַאֿפ טינ ,ךיז טהעטש
 םָאר טּבײרש יֹזַא .םהיא ןעגעג עצעועג יד ןענייז רעגנערטש סָאד , זיא רעֿכערּב
 םהיא ןעמ ללָאז םענעריוּבעגרעריװ ַא טגידיילעּב ַאיררּוס ַא טָאה :ּונַאמ ךּוּב:ץעזעג

 ללָאז ,טדערעג ןעגעג ןענַאמהַארּב ַא רעּבָא רע טָאה ,ליֹומ ןּוֿפ גנּוצ יד ןעריינשסיוא
 רעּבָא ויא סע .ןערעיוא יר ןיא נּוא ןלַאה ןיא ןעסיגנײרַא להָא גידנעֿכָאק םהיא ןעמ
 .ּוק ללָאז ןענַאמהַארב ַא סָאװ ,ָאטשינ טלעוו רעד ןיא ןעֿכערּברעֿפ ןייק נּוא רניז ןייק

 טמָאג רַאֿפ רונ רע זיא ,טּוהט ענַאמהַארּב ַא סָאװ ,ןעֿפָארטשעּב ּוצ רַאֿפרעד ןעמ
 . ךילטרָאװטנַארעֿפ ןײללַא

 שעג ןעּבירשעגֿפױא לָאמנייא טימ טינ םיװעג זיא סָאװ ,ּונַאמ ךוב:ץעזעג סָאר
 טזָאל ,ןערהָאי לעיֿפ ןּוֿפ טייצ ַא ןיא טלעטשעגנעמַאזוצ גּוא טיײיּברַאעגסיױא רּונ ןרָאװ

 יווצ ןָאק סָאװ ,טֶּפְׁשִמ נּוא ללַאֿפּוצ ַא ץעגרע רערָא ,ָהְנִמ ןייא ,ןיִד ןייא ךרוד טינ

 גּוא ךילטייד טינ ללָאז םע סָאװ ,ןעמוקרָאֿפ ןעשנעמ ןענָאיללימ ןוֿפ קלָאֿפ ַא ןעש

 ,ללַאֿפ ַאזַא ןיא ןערהיֿפ ּוצ ךיז יװ גּוא ןּוהט ּוצ יו ןעמיטשעּב נּוא ןעריישטנע ךילרהיֿפםיױא
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 . ןערהיֿפ ּוצ יו רָאֿפ ְךּוּב סָאד טּביײרש תֹוניִדְמ ערמערֿפ טימ קיטילָאּפ יד ּוליֵּפֲא
 יװ ןעטֿכַארטעּב גידנָאמש ּוד טסללָאז דנַאל ןייד ןּוֿפ ןֵכֶׁש םעד, : לַלְּכַא םע טיג ױזַא

 ןערהיֿפ ןעמ ללָאז הָמָחְלִמ .דנײרֿפ ןעטּוג ןייד יװ טֿכַארטעּב , ןֵכֶׁש םםענעי ;אֵנֹוש ןײדי
 גּוא ,ןעֿפױקרעטנּוא טימ ,ןענָאיּפש טימ ,ןררַאנּבָא טימ :לעטמימ עֿפילגָאמ עללַא טימ
 םעד ןעקוקסיֹוא ןהעג ּוצ רעלטעּב ַא רַאֿפ ןלעטשרעֿפ ךיז גָאמ ענַאמהַארּב ַא ּוליּפא
 ּוצ ּוצ דנָאה יד טימרעד אנוש םעד ןעֿכַאמּוצנָא ןעטנּוּב ןעטרָאד רעדָא ,ױנַאל םיאֵנֹוׁש
 ןופ גּוא ןָאיגילער רעד ןּוֿפ ךּוּב עֿכילרעדנּואװ סָאד טדער ץלַא יװ רהעמ רּונ ."ןעדניּב
 / .רעטמָאג יד

 קירּוצ ךיז יז זּומ רעּבירַאד ,ךּוּב סָאד טנרעל , .ַאמהַארּכ ןוֿפ טמַאמש טלעוו יד

 רעּבָא ןנָאק שנעמ רער .טייצ רהיא 2 טָאה יז םעד ךָאנ ,םהיא ּוצ ןרהֲעק-
 רעהירֿפ טדיוט ן'ךָאנ טרעוו רע ןנעװ ,ַאמהַארּב ּוצ ךיז ןרהעקקירוצ לָאמטסנעד טסרע
 ןעסירעג ,טֿכָאקעג גּוא טנערּבעג ,טרעטיילעג םֹנִהיֵנ ןעֿכילניײּפ ןיא ןרהָאי רעדנעזיוט;
 טרעוו עלעעז יר זיּב , ןעלָאטסיױא ןנָאק ױַאטנַאֿפ עשינַאמהַארּב ַא יװ ,טרעטלָאֿפעג גּוא
 ךרוד ךָאנ יז זּומ ,טרְטַּפעג םנהיג סָאד ןיֹוש יז טָאה .םנהינ ןּוֿפ םיֹורַא טהעג נּוא ןייר
 ץלַא נּוא טלעו רעד ןיא ךַאז רעטסניררינ רעד ןּופ ,םיִלּונְלִנ רעדנעזיומ ןרעדנַאוװ
 רעדנעזיוט ךָאנ םרעװ יז זיּב ,ןרעוו לְגְלּוגְמ ןעכַאז ערעֿפָאה ןיא רעטייוו גּוא רעמייוו
 יד זַא ,ענַאמהַארּב םלַא נּוא ,ענַאמהַארּב ַא ןוֿפ ףּוג ַא ןיא לגלּוגמ ךילדנע ןרהָאײ

 :הַארּב ּוצ קירּוצ ןעמּוק טדיוט ןייז ךָאנ טסרע יז ןנָאק ,דניז ןהָא ןייר טּביילּב עלעעז
 קילג סעטסכָאה נּוא תיִלְכַּת רעד זיא סָאד סָאװ , םהיא טימ ןעגינײארעֿפ ךיז גּוא .ַאמ
 ,טלעוו רעד ןוֿפ
 ןוֿפ ,ןייז רּוטְּפ םינ רענייק ןנָאק ,ענַאמהַארּב רעמורֿפַא רעסיוא ,םנהיג ןוֿפ :
 טײקמַאזֿכרָאהעג ךרּוד ,םיִׂשֲעַמ עטּוג ךרּוד ןעֿפױקסױא ךיז ןעמ ןנָאק רעּבָא םילּוגלגי
 :ינייפ נּוא הֶבּוׁשְּת ךרוד ,עצעזעג יד ןעטיהּבָא ךרּוד , גינָאק םעד גּוא ןענַאמהַארּב יד
 רעֿפּפָא ךרוד : רֶקיֵע רעד נּוא ,ןייּפ טרַא רעללַא נּוא םיִתיֵנֵעַּת םימ רעּפרָאק םעד ןעג
 .ןענַאמהַארּב יד תֹונָּתַמ עסיורג נּוא רעטטָאנ יד רַאֿפי

 עגנערטש ןעּבַײרשּוצרָאֿפ ןעסעגרעֿפ טינ ןענַאמהַארּב יד ןעּבָאה ןײללַא ךיז
 . רֶקיֵע רעד גוא ךיז ןעגינייּפ נּוא ןעטסַאֿפ :ןרהָאי ערעטלע יד ףיֹוא רּונ עצעזענ
 :עג טרָאר סָאװ ,ּורע מ גרַאּב ןעגילייה ןיֿפוא געטסנעּבעל עטצעל יד ןעגנערּברעֿפ
 ןעגנערּבּוצ גנַאל יֹוזַא טַײקמַאזנייא ןיא םרָאד נּוא ,ןְרֵע"ןנ עשינַאמהַארּב רעד ךיז טנוֿפ
 םרָאר טּברַאטש ןעמ נּוא תֹוחֹּכ עללַא םרילרעֿפ ןעמ זיּב ,ןעטכַאֿפ נּוא טעּבעג ןיא
 נא ש :רע םסייה טּברַאטש ענַאמהַארּב ַא ןעוו ןָפֹוא ַאזַא ףיוא ,דנעלע ןיא ץעגרע
 ןיזאַינַאש ַא ,טסּבלעז ןענַאמהַארּב יד ןעשיווצ עֿפוטש עטֿכָאה יד זיא סָאד .ןיִזאַי
 -רַאטש ן'ךָאנ דלַאּב ךיז טנינײארעֿפ גּוא םילּולגלג גּוא םנהיג ןוֿפ טײרֿפעּב ןיוש זיא
 ןענַאמהַארּב לעיֿפ רעּבָא ןעּבָאה ןיזאַינַאש עֿפּוטש יר .ַאמהַארּב טָאג םעד םימ ןעּב -



 ,עטכישענ.טיעוו יד 80

 .ליװ יז ןעמעו נּוא דנַאה ןיא יז ייּב זיא ץעועג סָאד ,טֿײרגרעד ןעּבעל ןיא ךיוא
 ,ןעֿכַאמ ןייר נּוא גילייה יז ןענָאק ןעל

 :םגידערּפעג שיגרענע נּוא גיסַײלֿפ ךילריטַאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ערהעל ַאזַא ךרּוד
 יר ןענײז נּוא ןעמוקעּב טֿכַאמרעּבָא יר ןענַאמהַארּב יד ןעּבָאה ,קלָאֿפ ןעשיווצ
 .. גָאמ ןעגיטנייה זיּב קלָאֿפ ןעשירניא םעד ןעשיװצ ןעּבילּבעג עטסַאק עטסֿכָאה

 , יהְדדּוּב זיּב "ןעטסַאק, יד ןּופ גנולקיוומנע ערעטייוו יד

 ּוא לָאמ ַא טימ טינ ,ךיז טהעטשרעֿפ םע יװ ,זיא ערהעל עשינַאמהַארּב יד
 -רעדהע רעּבירַא ןרהָאי רעטרעדנּוה םיװעג ןענייז סע , ןרָאװעג טרהיֿפעגנייַא ךיג טינ
 יד רּונ ,טלָאמענּבָא יז טָאה ּונַאמ ךּוּב סָאד יװ ןעמּוקעּב טלַאמשעג יד טָאה יז
 ךיז טָאה סָאװ סָאד ןרהיֿפּוצסױא ןעזעװעג שיגרענע נּוא גולק גּונעג ןענייז ןענַאמהַארּב
 תמהלמ ןיא שטָאה ,ּבײהנָא ןיא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ עשידניא סָאד . טלָאװעג ײז
 .,ןערעװ יד ןיא ןעגנּוזעג לעיֿפ ױױזַא נּוא טּבעלעג ךילקילג גּוא ןערירֿפוצ יֹוזַא ,ןעמייצ
 .סָאד טָאה רעהירֿפ ,ןעּבעל רעטסניֿפ גירעיורט ַא ןוֿפ טסּואװרער טציא ךיז טָאה ,טייצ
 =רעֿפ טשינ לעיֿפ םהיא ןוֿפ ןעּבָאה יז ,טּבעלעג ךילרערירּב רעטסָאג ענייז טיט 3
 :טכּבלעז . טֿפַאמעג טוג גוא 2 ץלַא ,טֿביררעֿפ ץלַא טָאה ןֶּבְרָה ַא ;טגנַאל
 =נירג ַא טימ טנָאקעג ןעמ טָאה רעטטָאנ יד ןעגעג .ןעֿכערּברעֿפ ןעטסרעוװש םער ךָאנ
 טָאה טדיוט ן'ךאנ עלעעז סנעשנעמ ןוֿפ ןעּבעל ַא ןיֿפ ;ןעּבעל רעטיײװ המימעג ןעג
 קלָאֿפ סָאר זיא ערהעל רעשינַאמהַארּב רער ןיא .טֿכַארטעג טינ ,טסואוועג טינ רענייק
 סע ןעבָאה ןענַאמהַארּב יד יװ ,ןעּבעל סָאד יװ רעֿכילנײּפ ךָאנ זַא ,ןראוועג רהָאװעג
 ּגֹוא רערעטיּב לעיֿפ יא סָאװ ,טרױט ןךָאנ ןעּבעל ײנ ַא טמּוק ,טֿכַאמעג םהיא
 3 יא ,רערעטסנֿפ

 ןעמוקעגוצ רּונ זיא םע ,רעהירֿפ יװ ןעּבילּבעג ןענייז עללַא רעטטָאנ עטלַא יד
 רעטסָארג רעד סָאװ ,טמָאנ ַא ,רעגיר'תונָמֲחַר ןהֶא נּוא רעֿבילקערש ַא ,טטָאג רעײנ ַא
 =רעֿפ ּוצ יֵדְּכ ,ןעלייהטּוצנייא ןעטכַאק ערערנּוזעּב ןיא ןעשנעמ : ןזעװעג זיא רענייז דָמָח
 גוא ערעֿבָאה יד ראֿפ רּונ רעּבָא ,םילּונלג רעדנעזיוט ןיא ךיז ןרעמייל סָאר ןרעגנירג
 +יוּבעג ןעטסַאק ערעֿבילקילג גּוא ערעֿבָאה ןיא ןענייז עֿבלעװ ,קלָאֿפ ןּוֿפ ערעֿבילקילג
 םע רע טָאה סָאװ ּבעילּוצ .,ַאמהַארּב טטָאג רעד רע זיא סָאװ נּוא רֶע זיא רעװ . ןער
 רעײז ףיוא טרעלקרער .ןענַאמהַארּב יד .ןעּבָאה ,טנעדרָאעג יֹוזַא נּוא ןעֿפַאשעּב .ױױזַא
 ןענעג ןרעטטיצ גּוא ןייז ןעגָאלשעגרערינ ,ןעּבָאה אָרֹומ רהעמ ללָאז קלָאֿפ סָאר ,ןָפֹוא
 1 .ןעּבײהּוצֿפיֹוא ּפָאק ַא ײנ

 יא
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 -םירפ עטסנרע עטסרע יד יװ טינ טלעטשעגרָאֿפ ײז ןוֿפ טרעװ ןײללַא .ַאמהַארּב

 ַאמהַארּב זַא ,םהיא ןיא םלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ףירגעּב ַא םלַא ,טניימעג ןעּבָאה רעט
 יװ ,ַארדניא יװ טטָאנ ַא ןיא טּוׁשָּפ רונ ,ַאמהַארּב זיא טלעװ יד נּוא א יד זיא
 טלָאמעגּבָא ,טנעירעג טָאה קלָאֿפ סָאר עֿבלעװ ּוצ רעטמָאנ ערעדנַא נּוא ַארמירוװ
 ןעטייז רעיֿפ עללַא ןיא ןעקיק עֿכלעװ ,ּפָאק רעיֿפ טימ שנעמ ַא יװ םהיא ײז ןעּבָאה
 עללַא ףיֹוא ןעניירק ערעייהט נּוא רעדיילק ערעייהמ ןיא ןּוהטעגנָא ,טלעוו רעד ןוֿפ
 יטַאווסַארַאש ,םייז ןייז ןיא עטיתִַּבַה-לַעַּבַא ,ּבײװ ַא ךיוא טָאה רע .פָעֹּק

 ערערנַא יו םיִקָסֵע סננַאמ ןיא טינ ךיז טשימ סָאװ ,לעּבײװ ליטש ַא ּוליֵפֲא , יז טסייה
 הָנּותֲח ַא ּואוו נּוא ,תֹונּוהֲח עדמערֿפ ףיֹוא לעצנָאט ַא רנײֿפ טינ טָאה רּונ ,ןעניטמַאג
 נּוא רעֿפּפָא הנותח יד ןעמ טגנערּב רענייא רהיא רּונ נּוא ,עטתָנָּתּוחְמ ַא יז זיא טרָאד
 .רערעיל הֶּלַּכ ןָתֶח יד ןעמ טגניז רענייא רהָיא

 יה ןיא גנולייהטנייא רעד ןּוֿפ ןעטילעג קלָאֿפ סָאד טָאה רעגרָא ךָאנ

 יו טינ עֿפוטש ערעֿבָאה ַא ּוצ לָאמנייק ןנָאק רערעגיררינ רעד נּוא ןעטסַאק
 ערעי וַא ,טֿבַארּבעג ּוצרעד רעּבָא טָאה סָאר .ןעריוּבעג םרעװ רע רעֿכלעװ ןיא
 :עֿבָאה רעד : ןעססַאלק ענערישרעֿפ ןיא ןעלייהטּוצ רעריוו ךיז ללָאז טסּבלעז עטּסַאק

 ןערעֿכַאה םעד ;םהיא רַאֿפ ןרענעלק םעד ףיֹוא טסיירגעג ךיז טָאה ,ענַאמהַארּב רער
 יז סָאװ ,אֵירטַאסק יד טימ ןעּבָאה ּוצ טֿפַאשטנַאקעּב ןענַאטשעגנָא םינ זיא אַײרטַאּפק
 רעד ןּוֿפ ןעשנעמ יר ךיֹוא ןּוהטעג ןעּבָאה יֹוזַא .םהיא רַאֿפ גנַאר ןיא רענעלק ןעּנ
 ןנָאק רע סָאװ ,טסיירטעג טימרעד ךיז טָאה ןעשנעמ ךַאֿפ רערעי : עטסַאק א!סיַאװ
 ןעּבָאה רעטיײּברַאררע יד ,ךַאֿפ ןייז ןוֿפ ערע גירדינ יד ןעטֿכַארעֿפ גּוא ןעקירדרעטנּוא

 רעקרעװדנַאה יד ,רעקרעװדנַאה םעד רַאֿפ רעטרהעעג נּוא רעֿבָאה ןעטלַאהעג ךיז

 ךיז טָאה רעדיינש רעד ,קרעװרנַאה ןייז םימ רעדעי ןעזעוועג םֵחַיְמ רעדיוװ ךיז ןעּבָאה-
 רעיֿפ עטסרע יד ןוֿפ זיּב ,רעטײװ .ױזַא נּוא ,רעטסּוש םעד רַאֿפ ןָסְחַי רהעמ טנעֿפערעג

 נּוא ךָאנ ןיא טלייהטּוצ ןײללַא קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה , ןעטסַאק עֿכילצעזעג ענעגנואווצעג
 ןרָאװעג טצינערגעגבָא גּוא טגילײהרעֿפ יֹוזַא יז ןענייז טייצ רער טימ סָאװ , ןעטסַאק ךָאנ
 :רינ יד רָאג ןיֹוׁש זיא סָאװ , עטסַאק אֵיְרדּוּס רעד ןּוֿפ ןעשנעמ טסּבלעז .רעיֿפ ענעי יװ

 +עֿב רעײז טימ ןעריצלָאטש ּוצ טרָא ןענוֿפעג ךיֹוא ךָאנ ןעּבָאה ,ןזעוועג עללַא ןּוֿפ עטסגיר
 : גוגיטֿפעשעּב ערעניימעג ןייא ןעּבָאה סָאװ ,עטסַאק רעייז ןוֿפ יד ףיֹוא .גנוגימֿפעש
 ןוֿפ טֿכענק ַא רַאֿפ טנעֿכערעג ןסחי רהעמ רַאֿפ ךיז טָאה אַירטַאסק ַא .ןוֿפ טֿכענק ַא
 םרעוו .ןײללַא רע תַעְּב ערעגירדינ יד ןעקירד ּוצ זיא ןעשנעמ ןוֿפ עבָט יד . אסיַאוװ ַא
 :ניא עצנַאג סָאד זַא ,ןעגָאז רעּבירעד ןנַאק ןעמ ., םהיא רַאֿפ ערעֿבַאה ןוֿפ טקיררעג
 ?נעמ עטקירררעטנ נּוא ןוֿפ ןענַאטשעּב ,גנוליהטוצ ןעטסַאק רעד ךרּוד ,זיא קלָאֿפ עשיד
 , טקירררעטנּוא ערערנַא ךָאנ רעטייוו ןעּבָאה סָאװ ,ןעש

 /+ ז.טנישטג-טלטוו ידו
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 ?םַאלק אֵיררּוס רעד ןּוֿפ טֿכענק ןעטסגיררינ םעֶד רַאֿפ טסּבלעז רעגרָא ךָאנ רּונ
 סָאװ ,ןעידניא ןּוֿפ רענהָאװנײא עֿכילצרַאװש עטסרע יד ןוֿפ ענעי ןועוועג ויא ,עס
 ןעשיווצ ץעגרע ןענהָאװ ןעּבילּבעג ןענייז נּוא רעירַא יד ןעּבעגרעטנּוא טינ ךיז ןעּבָאה
 =נּוא ןיוש ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ענעי טסּבלעז רערָא ,דנַאל ם'נוֿפ גרעּב עֿבײה לעיֿפ יד
 ןענייז עֿבלעזַא . ןענַאמהַארּב יד ןיֿפ ןעּביױלג ןעד ןעמּונעגנָא טינ ןעּבָאה רּונ ןעּבעגרעט
 ,ןעֶיְרַאפ גוא ןעלַאדנַאשט יד ןועוועג

 רֵקְפָה יװ ייז ןענייז רַאֿפרעד נּוא טנעֿכערעג טינ עטסאק ןייק ּוצ ןעמ טָאה יז
 , טצישעג טינ ייז טָאה ץעזעג ןייק גּוא טַאהעג טינ יז ןעּבָאה עטֿכער ןייק . ןזעוועג
 םײוו ץיעגרע רּונ ,ןעצעזעּב ךיז טגָאמעג יז ןעּבאה רעֿפרָאר ןיא טינ ,טדָאטש ןיא םינ
 ןעמּוקּוצ ּוצ ןעּבירטעג יז ןּוֿפ ןעמעוו רעגנּוה רעד טָאה ,דלעֿפ ןעטזָאלרָאװרעֿפ ַא ףיֹוא

 =עג ףרָאד ןויּב טרָא ןייז ןוֿפ רע טָאה ,ןעלטעּבּוצסיוא טיֹורְּב לעקיטש ַא ףרָאד ַא ּוצ
 ןייק טירט ענייז ןּוֿפ ללָאז סע ,רָאר ןערהָאֿפעגֿברור ַא ןּוֿפ ץיר םעד ןיא ןהעג טזוּומ
 םּורָאװ ,ןהעגניירַא טרהָאמעג טינ גָאט ייּב רע טָאה ףרָאד ןיא ,ןעּבײלּב טינ רּוּפש
 טָאה טֿכַאנ ייּב ּוליֵפֲא ,טֿכַאמעג אֵמָּט םענעריֹוּבעגרעריװ ַא ןיֹוש טָאה ןײללַא קוק ןייז
 ןוֿפ ןעקעטש ןעגנַאל ַא טימ רּונ ,ןעהעגּוצ טרהָאטעג טינ טנעהָאנ ויֹוה ַא ּוצ רע
 ןעטעּב ;ןעֿפרַאװ ּוצ ּוצ םיּפע םהיא ןזעוועג ןֶמיִס ַא ןיֹוש זיא סאד ,ןעּפַאלקנָא ןעטייוו
 טּביײילּב םָאװ םָאד רּונ טגָאמעג ןעמ טָאה ןעֿפרַאװ ּוצ .טררָאטעג טינ רע טָאה
 ,שיט ןוֿפ

 טּביײרש ,ּפָאמ ןייד ןּוֿפ ןעסע ענעּבילּבעג סָאר גּוא שיט ןייד ןוֿפ ךעלקערּב יד,
 רנּוה םעד ,ןעירַאּפ רַאֿפ גּוא דניה רַאֿפ ןעֿפרַאװסױרַא ּוד טסללָאז ,ּונַאמ-ךּוּב סָאד
 ,ןזעועג רעסעּב לעיֿפ זיא רעּבָא

 אָרֹומ ןעּבָאה רעירניא יד זַא ,טֿכַארּבעג ּוצרעד טָאה םילּונלג ןיא ןעּביֹולג סָאר
 םענעגושמ ַא ּוליִּפֲא ןעּבָאה נּוא ערעיהט עטסגירדינ יד טסּבלעז ןייז ּוצ רַעַצְמ טַאהעג
 םענעגייא ַא ןוֿפ לּוגלג רער םהיא ןיא טגיל רימָאט ,ןעטריוט ּוצ טַאהעג ארֹומ דנוה
 .דניק ּבעיל ַא רערָא ,רעדּורּב ַא ,רעטָאֿפ

 ,רַעַצ נּוא ןעגנורערינרע עללַא יר ןעּבױלג ּוצ ןייז ךילגָאמנּוא טעֶמִּכ טללָאװ סע
 יװ טֿכַאמעג ץעזעג ךילטטָאג ַא רַאֿפ נּוא טֿכַארטעגסױא ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד סָאװ
 ,ןעטסַאק עללַא טימ ןענַאמהַארּב יר ןעװ ,ןעירַאּפ עֿבילקילגנוא יד ןעלדנַאהעּב ּוצ
 ןיא יװ ןעגנּורערגָארעֿפ עניילק ץנַאג טימ ןייז טינ ןעירניא ןיא טציא ךָאנ ןעטלָאװ
 . ןעטייצ עטלַארּוא ענע"
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 58 .ןעידניא
 אקעאנען עט נברא עונש סוטה ערע עט ערי רעגנט בע עב ערטער עט באמבע עט נא בע נעעעעובעעבטטעקטנאטכאטבדטבעבעעטבעב ענעגיידנעכעטגר

 .ערהעל ןייז נּוא יהָדדּוּב

 =עג ץלַא ןענַאמהַארּב יד ןּוֿפ גנושררעה יד ךיז טָאה ְךֶרָע ַא רהָאי דנעזיֹומ
 ךיז טָאה טסריֿפ רעדעי .ןעידניא ץנַאג רעּביא ןרָאװעג טײרּפשרעֿפ זיא נּוא טקרַאמש
 ךּוב ץעועג םעד ךָאנ טרהיֿפעג םוטעמּוא ךיז ןעּבָאה יז נּוא טַאהעג ןענַאמהַארּב ענייז
 םעד ןיא רהָאי טרעדנּוה ףניֿפ עטסרע ענייז ןיא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ עּבלעז סָאר .ּונַאמי
 טָאה ,ןעוָאלעג רערעיל גּוא ןענמיִה , עטעּבעג עֿבילרעה לעיֿפ יֹוזַא ןעידניא ןעּבלעז
 רער ןיא םהיא ללָאז סָאװ ,ןעֿפַאשעג טשינ רָאג טעמּכ רעטָאּפש רהָאי דנעזיֹוט יד ןיא
 רער ןוֿפ טָאה עטֿבישענ:טלעװ יד .,ןעֿכַאמ גנּורערנּואװעּב נּוא דֹובָּכ עטֿבישעג:טלעװ
 ןעבעל עצנַאג סָאר טלָאװ סע יװ ךיילג ,ןלהָאצרעד ּוצ טשינ טעמּכ טײצ רעגנַאל
 ןיא רהָאי דנעווט ןוֿפ טײצ ַא טָאה קלָאֿפ עסיֹורג םָאד נּוא טרָאהעגֿפױא טרָאד
 ,ןעגָאט ּוצ ןעּבײהעגנָא טָאה םע ןעװ טסּבלעז .טַֿארּברעֿפ ףָאלש ןרעטסניֿפ ןרעווש ַא
 =עג טָאה סָאװ ,טסײג רעגיטכיל ַא טּפַאחעגֿפױוא ּואװ ךיז טָאה לָאמ ּוצ לָאמ ןוֿפ נוא
 =ַאמהַארּב ןרעוװש םעד ןעשנעמ טימ ענייז ןוֿפ נּוא ךיז ןּוֿפ ןעֿפרַאװ  ּוצ ּבָארַא טֿבַארט

 ןוֿפ ןעֿבַארבּוצ נּוא ןרעהרט ןוֿפ טקײװעגֿכרּוד יֹוזַא טסײג רעד ןיֹוש זיא ,ךָאי ןעשינ

 *עבעל ןרַאֿפ ןענוֿפעג טינ ם'רעסעּב ןייק טלעװ רעד ןיא טָאה רע זַא , ןועװעג ןייּפ
 ןעבעל סָאר ןעגנערּברעֿפ רערָא ,טלעװ רעד ןוֿפ ןייז ּוצ ׁשֵאיְמ ךיז יװ ןעשנעמ ןעגיד
 .טּבעל ןעמ זַא ןעלהיֿפ ןרָאהֿפױא ללָאז ןעמ זיּב ,םיִפּוגַס נּוא ןייּפ ןיא

 רנעזיומ יד ןּוֿפ טייצ רעטצעל יד ןיא סרעדנָאועּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ .עֿבלעזַא
 ,טנרהעלעג הֶרֹוּת עגירעיורט ןייא ןעּבָאה יז ןּוֿפ עללַא טעמּכ ,ןענוֿפעג ערערהעמ רהָאי
 גּוא ײז יקַאט נּוא ,ָאטשינ טסיײרט ןייק נּוא ּסמּוג ןייק טלעװ רעד ןיא זיא םע-זַא
 ןעטייצ ערעײז ןיא דנעלע נּוא ןייּפ יד זַא ,עזיײװעּב עטסעּב יד ןענייז ןערהעל ערעײז
 , ןעמוקעג הָנַרְרַמ רעטסֿבָאה רעד זיּב ןיֹוש ןענַײז

 רּונ םיװעג טָאה סָאװ ,ַא ליּפ ַאק ןעמָאנ םער טימ טייצ רענעי ןוֿפ ףָאזָאליֿפ ַא
 :גָאמ טינ זיא םע :ןעגירערּפ ּוצ ןעּבײהעגנָא טָאה ,ןהעזעג ןערייל ךילשנעמ ּוא ןיײּפ
 טָאה רעבירַאד ,ןעֿפַאשעּב טלעװ עלוֿפניּפ ַאזַא ןעּבָאה ללָאז ץעגרע טמָאג ַא זַא ,ךיל
 . רעטטַאגרעטנוא ענייז עללַא ןיא נּוא ַאמהַארּב טמָאנ םעד ןיא טנעקיילעג רע

 עגיבייא יד טעװ ,טמוק יז ןענַאװ ןּוֿפ ,טרעלקרעד רע טָאה ,ָאד זיא טלעװ יד
 ךָאנ םעװ נוא ןועװעג ױזַא םינ לָאמ ַא זיא יז זַא ,ןייז טעװ יז גנַאל יװ ןייז הָלֵאַׁש
 ףעד ןּוֿפ קילגנוא סָאר . רעֿכז נּוא רָאלק זיא ,טציא זיא יז יװ ןייז טינ יֹוזַא לָאמ ַא
 ,ןעועװ עטצעזעגנעגעג ייװצ ןוֿפ ןעצנַאג ןיא טהעטשעּב יז סָאװ ,זיא טלעװ רערַאּבטֿכיז
 . ןעמיטש טינ ןרעדנַא םעד םימ סנייא גיּבייא ןענָאק סָאװ

 ,(חּכ רער) טֿפַארק יד נּוא (עירעטַאמ יד) ףָאמש רעד : ןעניז ןעזעװ ײװצ יד
 ,נוא ןיא ץעגרע טרָאר טהּורעג ןעּבָאה ערייב ,ןועועג ײרֿפ ערייּב ײז ןענייז לָאמ ַא
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 * ןועוועג ןעּבעל ןייק נוא סּכיװעג ןייק ,גניגעװעּב ןייק זיא סע גוא ,םיור ןעֿבילדנע

 +רעֿפ נּוא טרהירעּב ךיז ,טנעגעגעּב ןיא סע יװ ךיז יז ןעּבָאה עזײװרעֿבילקילגנּוא
 ןעּביילּב ּוצ טלעו ןייא טינ רּונ .ןרָאװעג טלעװ עגיטציא יד ןענייז נּוא טרעטנולּפ
 +ןועוועג ןענייז יז יװ ןרעװ ןעטלעוו עגיהור ייווצ רעדיוו ןעזומ יז ,רּוטַאנ רעייז זיא
 ,ןעטדניוו ,רערעדנַא רעד ןוֿפ ענייא ןעיײרֿפעּב ּוצ ךיז ,רֶרֵסָּכ ייז ןעטיירמש רעּבירַאד

 ,ןייז גנּוי ,ןעּבעל טסּבלעז ,ןעהילּב גּוא ןעסּכַאװ ,ןעלױֿפ , ןענערּב , ןעגנורעטשרעצ

 לעסּכעװ נּוא ןעגנוגעוועּב ערערנַא עללַא ךיוא יװ ,ןעּברַאטש ּוליִפֲא נּוא . ,ןייז םלַא
 ןייא ,רעֿבילקערש רער ןוֿפ ןעגנּוניישרע ענעדישרעֿפ יד רּונ ןענייז ,טלעװ רעד ןיא

 םע סָאװ ןוֿפ טֿפַארק רעד נּוא ףָאמש םעד ןעשיווצ המחלמ רעדנערָאהֿפיױא טינ עַגָר
 .טלעוו יד טהעטמשעּב

 טהעטשעּב רע ,ךיז טימ נּוא ךיז ןיא ןערייל נּוא ןייּפ יד טגָארמ שנעמ רעד
 ירַאד ,ןייז ןעדנּוּברעֿפ םהיא ןיא טינ ןענָאק סָאװ ,טֿפַארק נּוא ףָאטש ןוֿפ רּונ ךיֹוא

 . ןעֿפַאשּוצּבָא ןערייל נּוא ןייּפ ךילשנעמ סָאװ טימ ָאמשינ לעטטימ ןייק ןענייז רעּב

 ךצנ טדייל ,ןעמ טּברַאטש : ןעײרֿפעּב טינ ןוֿפרער םהיא ןנָאק טדיֹוט רעד טסּבלעז

 ןייק רעּכרָאק ןוֿפ ןיוש טּבײלּב זַא ,לָאמטסנעד טסרע ,טלױֿפּוצ טרעװ רע זיּב רעּפרָאק רעד
 ןעֿפױלטנע שנעמ רעד ךיורּב רעּבירַאד .ףיֹוא ןערייל :ּוא ןייּפ יד ןרָאה טינ רּוּפש

 ןייק נּוא םמּונ ןייק ףרַאד ,ןעדניּבוצ רהעמ ןעּבעל םוצ םהיא ןנָאק סָאװ ץלַא ןוֿפ
 =יטרעֿפ יֹוזַא ךיז ןנָאק ןעמ ןעוו ,זיא קילג עטסעּב סָאד ; ןעֿבוז טלעוו רעד ןיא ןעקילג

 ."ךיז םּורַא טלעוו יד נּוא ךיז ןעלהיֿפ ּוצ ןרָאהֿפױא ללָאז ןעמ זיּב ןעקנַאדעג ןיא ןעֿפ

 ?נערייל ןעטגינייפעג םעד רַאֿפ טלַאהטנע ערהעל ַאזַא טסָארט נוא ףליה גינעוו יו

 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,טַאהעג רעגנעהנָא לעיֿפ ַאליּפַאק טָאה ןעגעװטסעדנוֿפ ,ןעשנעמ ןער

 גוא רערלעֿפ עמַאזנייא ןיא ןעגנַאגעגמּוא ןענייז גּוא טלעװ רעד ןוֿפ טרעטייוורעד
 ?נַארעג ןיא רּונ ךיז ןעּבָאה נּוא טנָאקעג ןעּבָאה ייז סָאװ טימ טגינייּפעג ךיז ,רעדלָאװ

 . ןעסעגרעֿפ ּוצ טלעוו יד נוא ךיז רּונ ,ןעטֿכַארטוצסױא סָאװ םיּפע טינ ,טֿפיטרעֿפ ןעק
 ּוא ךיז ןרָאהֿפיוא זיּב ,ןֹויַעַר ןעֿבילטטָאנ ַא ןיא ךיז ןעֿפיטרעֿפ ןוֿפ ערהעל יר

 ןוֿפ ןועוועג טרהיֿפעגנײא ןעידניא ןיא גנַאל ןיֹוש זיא ,ןעלהיֿפ ּוצ ךיז םּורַא טלעו יד

 :עג טינ ַאליּפַאק ךיז טָאה ערהעל רעד ןּוֿפ ,ןענַאמהַארּב עטּורֿפ תָמֲא עטסרע יד

 יר .טלעװ רעד ףיֹוא טטָאנ ַא ץעגרע ןיא ןענעקייל ןייז ללַא ייּב ןעײרֿפעּב טנָאק

 ?ער רעשידניא רעטסָארג רעד טֿכַאמעג רעקרַאטמש רעטָאּפש ךָאנ טָאה ערהעל עּבלעז

 ערהעל עשינַאמהַארּב יד נּוא רעטטָאג ןיא ןעּבױלג טינ םאליּפַאק , יהָדדּוּב רָאטַאמרָאֿפ

 ?םרַאּב רעסיורג רעד טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה ,ןויער ןעֿכילטטָאג ןיא ךיז ןעֿפיטרעֿפ ןוֿפ

 עיינַא .ןעטֿפָאלֿפעגסיוא ,טמעהטַא נוא טּבעל סָאװ ץלַא ּוצ עּבעיל נּוא טייקגיצרעה
 ?נוא עללַא ענייז טימ ַאמהַארּב טטָאג םעד ןיא ןעביולג טינ :טסײה עֿכלעװ ,ןָאיגילער
 טײקֿבילּברעטשנוא רער ןיא-ןעּביולג ּוצ ןעגעװטסערנוֿפ טינ טרעטש נוא ,רעמסָאנ רעמ
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 ערערנַא ןיא טריוט ץיֿכָאנ ןרעװ לְגְלּוגְמ רהיא ןוֿפ נּוא עלעעז רעֿבילשנעמ רעד ןּוֿפ
 ןעמ זיּב ,ןעקנַארעג ןעֿבילטָאג ַא ןיא ןעֿפיטרעֿפ טײװ יֹוזַא ךיז : רֶקיִע רעד נּוא ,םיִפּונ
 רער ןוֿפ טלײהטעגּבָא ןיא סָאװ ,םיּפע זיא ןעמ זַא ןעלהיֿפ ּוצ ןרָאהֿפױא רָאנ ללָאז
 ,טלעװ רעצנַאג

 ,םהיא ןּוֿפ טלהָאצרעד ןערנעגעל רעדנעזיוט רעטָאּפש ןעּבָאה רערָאהרעֿפ ענייז
 ךָאנרעד טָאה רע סָאװ ,ןעמוקעג גנונעקרע רעד ּוצ זיא נּוא ןריוּבעג זיא רע ייֹוזַא- יז
 ?עג ןייז טלהָאצרעד ןעדנעגעל עללַא ןוֿפ עטסֿכילריטַאנ יד . טגידערּפעג טלעװ רעד
 ;ןֵפֹוא ַאזַא ףיֹוא םרוּב

 ,גרעּב ןעַאלַאממיה ירד ןעּבענ ,דנַאלֿבָאה םעד ףיֹוא טָאה ןעטייצ עטלַא ץנַאנ ןוֿפ
 טמהירעג ךָאנ טרעװ עֿבלעװ ,אֵמאַטיֹונ אֵיִקאַׁש עילימַאֿפ עשיטַאדקָאטסירַאַא טריגעד
 רַאֿפ רהָאי טרעדנּוה 590 ְךֶרֶע ַא .ןעטייצ עטסרע יד ןוֿפ רָאג ןעדעװ עגילייה יד ןיִא
 רעד ןוֿפ ךיֹוא ,ַאנַאדַאהדדּוש ןזעװעג גינָאק דנַאלֿבָאה םעד ןיא זיא ,טרּוּבעג םומסירק
 ע ןעֿפלעװ ,ןעריֹוּבעג ןהּוז ַא םהיא טָאה אֵיאֵמ יֹױרֿפ ןייז .אַמאַטיֹוג אֵיְקאַש עילימַאֿפ
 יצ טעפניק ךָאנ דלַאּב זיא רעטמומ יד ,אֵמאַהדדּש ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה
 יז .אֵטאַיַאּפַאהַאמ ,רעטסעווש ערעגנּוי רהיא טַארייהעג טָאה רעטָאֿפ רעד נּוא ןעּב
 , רעטמומ ענעגייא ןייא יו טײקֿבילטרעצ עללַא טיט ןעגיוצרע דניק סָאד טָאה

 ןעגיוצרע דניק סָאד ןעמ טָאה ,זיֹוה ןעֿכילגינָאק ַא ןיא ןזעװעג זיא ערָאמ יד יװ
 ןייז רעּביא ןייז רעשררעה ַא ןײללַא לָאמ ַא ךיֹורּב סָאװ ,ץנירּפַא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ
 ןעּבָאה גּוא ןזעװעג רערהעל ענייז ןענייז ןענַאמהַארּב עטסָארג יד ,דנַאל נּוא קלָאֿפ
 ,ןעגנורערקלע ערהיא עללַא טימ הֶרֹוּת עשינַאמהַארּב יד טסילֿפעגנײא םהוא

 ןיוש רע טָאה ,ןזעװעג דניק ַא ךָאנ זיא רע זַא גּוא ,טנרעלעג גיסיילֿפ טָאה ַאטַאהדדּוש
 ,ץרעה טּונַא .טקנעדעגֿכַאנ רהיא ןיא לעיֿפ גּוא טנעקעג הָרֹוּת עשינַאמהַארּב יד
 רענעּברָאטשעג גנּוי ןייז ןוֿפ רע טָאה ,ןעדנערײל ןעדעי ףיוא תֹונָמֲהַר טימ ללוֿפ
 טגנָאּבעג רע טָאה טנעקעג טינ רעטמומ ןייז טָאה רע שטָאח .טנָׁשְריעג רעטטומ
 ?נַאגּוצ םהיא ןיא ץרַאה ןייז זיא טלהָאצרעד רהיא ןּוֿפ טָאה ןעמ ןנעװ נוא , רהיא ךָאנ
 טָאה ,ןועװעג לָאמטסנעד זיא עדָאמ יד יװ . טריוט ןעגנּוי רהיא ףיֹוא תֹונּמֲחַר ןוֿפ ןעג
 טָאה ,עילימַאֿפ רעּבלעורעד ןוֿפ ןיסעצנירּפ ַא , יֹורֿפ ןייז נּוא טַאהעג הָנּותֲח גנוי הע
 זיא רעטָאּפש ,לּוהַאר : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע ןעֿכלעװ ,ןעריוּבעג ןהּוזַא םהיא
 , ןרָאװעג טי קרַאטש , רעטָאֿפ ןייז בעיל ּוצ , לּוהַאר רעד

 ,ערנעגעל יר טלהָאצרעד ,ןועװעג טלָא רהָאי 99 ןיֹוש זיא רע ןנעװ ,לָאמנייא
 לעיֿפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיצערק ַא טנענעגעּב עזײר:רעיצַאּפש ַא ףיֹוא רע טָאה
 :לַא ןייא יו ןעהעזרעד רע טָאה רעטייוו גידנערהָאֿפ ; ןעדנואוו ענייז נוֿפ ןעמילעג
 ןוֿפ ןעלהַארמש עדנענערּב יד רעטנוא ןעגיוּבעגנייא טהעג ,שנעמ רענעֿבַארּבּוצ רעט
 רעטייוו רע טָאה ןעדנעלע ןער ןּוֿפ ךיז גירנרהעקּכָא ;טײקטֿבַאמשרעֿפ ןּוֿפ טצֿכערק גּוא ןוז
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 שײלֿפ עטצעל סָאר ןעססע םערָאװ סָאװ , רעּפרָאק ןעטדיוט ןעֿבילשנעמ ַא טנעגענעּב
 קירּוצ רלַאּב זיא רע ,ןרָאװעג ריילטימ ללוֿפ זיא ץרַאה ןייז ,רענייּב עטריוט יד ןוֿפ

 רַאֿפ םהיא זיא טנעגעגעּב געוו ןֿפױא טָאה רע סָאװ ץלַא רעּבָא ,ןרהָאֿפעג םייהַא
 + ףיֹוה ןעֿפילנינָאק ןוֿפ טײקֿפילהָארֿפ נּוא ןעגינגרעֿפ יר טינ ,ןענַאטשעג ןעגיֹוא יד
 טנָאקעג םהיא ןעּבָאה ּונַאמ ךּוּב ץעזעג נּוא ןערעוו עגילייה יד ןוֿפ גנורעלקע יד טינ
 ךוֿפ : טגָארֿפעג רָאהֿפיֹוא ןייא ןהָא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ,ןענַארֿפ יד ,ןרעֿפטנָאר;ֿפ

 ? דנעלע נּוא ןייּפ לעיֿפ יֹוזַא ךיז ןעמהענ ןענַאוװ

 םער ןעזָאלרעֿפ ּוצ ןעּבילּבעג םהיא ייּב זיא ןרעלק נּוא ןעטֿפַארט ןעגנַאל ךָאנ
 ןעמַאזנייא ןייא ןיא ןעהעגקעוַא גּוא רניק נּוא ּביײװ ,ףיוה ןעֿבילהײרֿפ ןעֿכילגינָאק
 ענייז ןעצנַאג ןיא ןעּבעגרעּביא ךיז טרָאד , ןרָאמש טינ םהיא ןנָאק רענייק ּואוו ,טרָא
 עֿבילשנעמ לָאז סָאװ ,םניֹװַא ןרעלקסיֹוא סיּפע טעװ .רע ויּב ,ןעקנַאדעג עגירעיורמ
 רע זיא רעלטעּב ןעטערָא ןייא רַאֿפ טלעטשרעֿפ .ןעֿכַאמ רעגנירג ןעצרעמש נּוא ןייּפ
 :נייא ןיא טֿבַארּברעֿפ רהָאי סּכעז טָאה נּוא ןעֿפָאלטנע םייה ןעֿבילגינָאק ןייז ןוֿפ דֹוסָּב

 ןעזָארג טימ םרהָאנרעד ךיז ,רעדלעֿפ גּוא רעדלָאװ עמַאזנייא ןיא טייוו ץעגרע ,טײקמַאז

 טסואוועג םהיא ןוֿפ ןעּבָאה סָאװ יד .ןעטלַאהרעד ּוצ ןעּבעל סָאד רּונ רעמיירק נּוא
 ןוֿפ רעמַאזנייא רער :"ינּומ ,אָיְקאַׁש; : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא ,טייצ רענעי ןיא , םהיא ןעּבָאה

 רערָא ,ריִזָנ רעד :יאֵינאַמאַרָז אַמאַמיֹונ , ,רערָא (אָיִקאַׂש רֵרֹוּבַה) אֵיִקאַׁש עילימַאֿפ רעד

 רָאר םיובנעניײֿפ ַא רעטנוא לָאמ ַא גירנעציז ,ַאמַאטיױג עילימַאֿפ רעד ןיֿפ הָבּוׁשְּת לַעַּב
 ,ןרָאװעג גיטֿכיל גנּולצּולּפ םהיא זיא ,עדנעגעל יד טלהָאצרעד ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא

 ,טלעװ רער ןוֿפ דֹוס רעד םהיא רַאֿפ טקערעגּבָא ךיז טָאה סע ,טלהיֿפרעד טאה רע
 +עװ נוא רעגנירג עגידעּבעל יר ןוֿפ ןעדייל סָאד יֹוזַא יװ לעטטימ יד טהעז רע נוא
 : יהְררּוּב : ןעֿפור ןעּבײהעגנָא ךיז רע טָאה ןָא טנעמָאמ םעד ןוֿפ ,ןעֿבַאמ וצ רעגינ

 , ןרָאװעג גיטֿכיל םהיא זיא סָאװ רעד רעדָא , רעטקעוורעד רעד

 יא ,ץעװעג רלַאװ ןיא טרָאד זיא רע יװ ,טעריילקעג דנעלע נּוא םערָא יֹױזַא
 ּוצ הָרֹוּת עײנ ןייז ןעּבײהעגנָא טָאה נּוא ןײרַא טלעװ רעד ןיא קירּוצ דלַאּב רע
 , ןעגירערּפ

 -עג רער ןיא זיא סָאװ ,לָאהט םער ןיא ןעטלַאהעג רע טָאה הָׁשָרָד עטסרע יד
 ?סַאק עגיררינ עללַא ןוֿפ גנּולמַאזרעֿפ ַא ןיא לעמיה ןעזיילּב ןרעטנוא ,יִזַאנַארַאװ דנעג
 , קלָאֿפ ם'נוֿפ ןעסַאלק גּוא ןעמ

 ;טרעֿפנָאעג ןײללַא רלַאּב נּוא טגָארֿפעג רע טָאה ז"ןעּבעל סָאר יא סָאװ;

 :ָאה טינ ,ןעדייל זיא ןייז קנַארק , ןערײל זיא טרוּבעג ..,.! ןעדיל זיא ןעּבעל סָאד,
 ,ןעריײל זיא עּבעיל טינ טימ ןענהָאװנעמַאזװצ , ןעריײל זיא טֿכיֹורּב ןעמ סָאװ ןעּב
 גּוא ןעריײל יא ןייז טלַא , ןערייל זיא ןייז גנוי ,ןערײל זיא עּבעיל טימ ןערייש ךיז
 נעשנעמ ןוֿפ ןעמוק סָאװ ,ןערייל עללַא יר ץּוח . ןעדייל זיא ןעּברַאטש טסּבלעז
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 עא עשטקיו עכט טשעט שטיל עט טעטיק וי אט עשב יי

 נּוא רּומַאנ:טלעװ רעד ןיא ןעגנּורעדנָא לעיֿפ יד ןוֿפ ךָאנ ןעמ טדייל , רּוטַאנ רענעגייא
 ךָאנ יקַאט נּוא , רעשררעהרעּבָא עטֿבעלש נּוא עֿבילטסײג ןוֿפ עצעזעג ערעװש ןוֿפ
 רעגנירג גּוא רעגינעו ןעדיײל יד טַאטשנַא סָאװ , ןעשנעמ רערירּב ענעגייא ןוֿפ רהעמ
 , ײז ןרערעװשרעֿפ נּוא יז ןרהעמרעֿפ ןעֿכַאמ ּוצ

 ? ןערייל נּוא ןייּפ עללַא יד ךילטנעגיא ןעמוק ןעגַאװ ןוֿפ
 מינ םעד ןוֿפ נּוא ןעּבעל ּוצ ןייז ןעגנּואווצעג םעד ןּוֿפ !ןעּכעל ם'נוֿפ ןעמוק ייז, -

 גוא ןעּבעל ּוצ טסּול ןענירּביא םעד ןּוֿפ ; ןעּבעל ּוצ זיא ןעמ ןעגנואווצעג יװ ןעלהיֿפ
 רעמיא גּוא ןרעװ ּוצ םטַאז םינ ךָאנ ןעּבעל םענעגייא טימ ןייז ןעגנואווצעג םעד ןוֿפ
 , ןעוָאל ּוצ ןעּבעל יינ ַא ךיז ךָאנ ןעגָארט ךיז ןיא טסּול יד

 ? ןעֿכַאמ רעגנירג נּוא ןרעדנימרעֿפ ןעדייל יד ןעמ ןָאק,
 -שנעמ ַא סָאװ ,ןערײל עללַא יר ןעמ טֿכַארטעּב .רע טרעֿפטנָא !ןנָאק ןעמ,

 םָאװ ןעריײל : ןעטרַא ײװצ ןיא ןעלייהטנייא ײז ןעמ ןנָאק , טּבעל רע גנַאל יװ טרייל
 , םײברַא ערעװש ּוצ ,טלעק נּוא ץטיה , טסרּוד גּוא רעגנּוה יװ ,רעּפרָאק רעד רּונ טרייפ
 ןעשנעמ ַא שנעמ ַא נּוא ןעגנורערנָא רּוּמַאנ יד סָאװ ,ײלרעללַא ןעצרעמש :ּוא ןייּפ
 ג רעּפרָאק ןעֿבילשנעמ ןיא זיא סָאװ עלעעז יר רּונ טרייל סָאװ ,ןעדייל נּוא ; ןָא טוהט
 =ײל נוא עטסילעג , ןרעיורט נּוא ןעקנעּב ,טײהנערירֿפּוצנוא ,הִוֲאַנ נוא הֶאְנָק ,הֶאְנָׂש
 :םער רעסיוא רענייק סָאװ נּוא ןעהּור טינ עַגָרַא עלעעז יד ןעוָאל סָאװ , ןעטֿפַאשנעד
 , גידלוש טינ יז ןיא זיא עלעעז םנעשנעמ

 זטימ לעטטימ יד שנעמ רעדעי טָאה ,רעּפרָאק םעד רּונ ןעגינייפ סָאװ ,ןערייל ענעי,
 סע יװ טינ ,ןהעז טֿכער ללָאז ןעמ ,ןעֿכַאמ רעגינעװ נּוא ןרעגנירגרעֿפ ּוצ יז םָאװ
 ךָאנ ןעהעג טינ ללָאז ןעמ ; זיא סע יװ רונ ,טהעז ןעמ ךיז טֿכַאד סע יװ , טנייש
 ענעהעשעג יד ךָאנ טינ : ןעליײהטרּוא טֿכער ללָאז ןעמ ; ןעזיװ ןעגיוא יד סָאװ םעד
 ײװ סָאװ רַאֿפ נּוא ןעהעשעג ןענײז םיִׂשֲעַמ יד יװ ןעֿכַאזרּוא יד ךָאנ רעּבָא םיִׂשֲעַּמ

 תיִלְכִּת ַא ,ךַאז ַא זיא ןעּבעל סָאר לײװ טינ : ןעּבעל טֿבער ללָאז ןעמ ; ןעהעשעג ןענײז
 לעיֿפּוצ טינ ןעּבעל םּוצ ןעמ ללָאז רעּבירַאד ,ןעּבעל זומ ןעמ לײװ רּונ ,ךיז רַאֿפ
 ןעבעל ןוֿפ ןייּפ גּוא ןעגינגרעֿפ יד זַא , ןעקנערעג גיּביא ללָאז ןעמ ,ןייז ןעדנוּבעגּוצ
 =רעֿפ ַא טרעוו ןייַּפ עטסָארג יד :ךיז ןעטײּברעֿפ רעּבָא ערייּב , עַגָר ַא ףיוא רּונ ןענײז
 גּוא ןייּפ עסיירג ַא טרעװ ןעגיננרעֿפ עטסָארג סָאד גוא ,ףיוא טרָאה יז ןנעװ ,ןעגינג
 ן'ְבְנִנ טינ ,ןעטדיומ טינ : ןוהט טֿכער רּונ ללָאז ןעמ .ךיז טגידנע יז ןנעװ , ןעדייל
 , ןרעֿכַאװש םעד ןעקירדרעטנוא טינ ,הֶמקָנ ןייק ןעֿבוז טינ ,ןעגָאז , תּורֲע עשלַאֿפ טינ
 :עקנַארק ללָאז ןעמ :ןרעדנַא םעד רַאֿפ ךיֹוא ךיז רַאֿפ יװ ,זיא טּוג סָאװ ץלַא ןוהט רּונ
 ּוצ ערעימ ,ןעּבעג ןעסע עגירגנוה , ןעציטש עֿכַאװש ללָאז ןעמ , ןעֿפלעה נּוא ןעלייה
 =ייל רעגינעװ ןללָאז רעדנעזייר ,ןעצנַאלֿפ רעמיוּב עגיטַאש ללָאז ןעמ ,ןעגנערּב עהור -

 רהעמ סָאװ ןעבָארג םנענורב לָאז ןעמ ; ןנּוז רער ןוֿפ ןעלהַארטש עסייה יד ןוֿפ ןעה !
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 סָאװ יד ,ןעֿכַאמ רעֿכָאד ללָאז ןעמ ;ןעּבָאה רעסַאװ ןללָאז עגיטסרוד ,רעטֿפָא סָאװ יא
 ּוצ ךיז רעטעװ עטֿכעלש נּוא ץטיה ןוֿפ ּואװ ןעּבָאה ןללָאז טינ .ענענייא ןייק ןעּבָאה
 ּוצ ןערייל יד טינ ,ןנָאק ןעמ סָאװ ןּוהמ ללָאז ןעמ : טרָאװ ןייא טימ , ןעטלַאהעּב:

 | . ןעֿבַאמ ּוצ רעגנירג יז נּוא ןרעדנימרעֿפ ײז רּונ , ןרהעמרעֿפ
 ןערייל ענעי ; ןעֿפלעה ּוצ ןערייל עֿכילרעּפרָאק יד יװ לעטטימ יד ןענייז םָאד,

 טֿכער ךרּוד ןעדיימסיוא נ:א ןעֿפלעה ןעמ ןנָאק , עלעעז רער ןוֿפ ןעמּוק םָאװ ,רעּבָא

 ןעקנעד טֿכער . ןעּבערטש טֿבער ּוצ נּוא ןענעקרעד טסּבלעז ךיז טֿפער ,ןעקנעד
 ּבעיל ּוצ נּוא יֹװַא יװ ,םָאװ ּוצ תיִלְכַּת םעד לָאמ עללַא ןעטֿכַארטעּב : טסייה
 :עװ ַא טינ ךיז ןיא ןענעקרעד ּוצ :טסייה ןענעקרעד טסּבלעז ךיז טֿכער ,ןעמעװ
 יא ןעמ ןענימ טינ .עצנַאגַא ןוֿפ לייהט ַא ,רילגַא רּונ ,ךױ רַאֿפ ןעז
 :ענּבָא ויא ןעמ וַא ןעניימ טינ ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ רעגילק נוא רעסעּב ,רעֿבָאה
 טֿכער ,ענירּביא יד ראֿפ טינ נּוא ךיז רַאֿפ רּונ ,ןּוהמ ּוצ ךיז רַאֿפ ײרֿפ נּוא טלייהט
 :רעֿפ ךיז ,ןעצנַאג םער ּוצ ןעלהיֿפ ּוצ ךיז רעטנעהָאנ ןעהימ ךיז : טסייה ןעּבערטש
 ןעמ זַא ,ןעלהיֿפ ּוצ ןרָאהֿפױא ללָאז ןעמ ויּב ,ּוצרעד גנוּברעטשעּב רעד ןיא ןעֿפימ
 ,ךיז רַאֿפ סָאװ זיא

 ןיא ןייּפ ןלעעז עללַא ןוֿפ ןייז וצ טײרֿפעּב , ןעשנעמ םער ןערהיֿפ לעטמימ יד,
 רער ּוצ טמּוק שנעמ רעד רעהירֿפ סָאװ .טדיֹומ ן'כָאנ ןייּפ ערעססָארג ךָאנ נּוא ןעּבעל
 רהיא טּבעל סָאװ ,ןָאזרעּפ סלַא ןעלהיֿפ ּוצ ןָאורעּפ ענענייא ןייז ןרָאהוצֿפױא ,הָנֵרְדַמ

 זיא ַאנַאװרינ יד ,ַאנַאװרינ רעד ּוצ ענייז עלעעז יד טמּוק רעֿכיג סָאד ,ןעּבעל ןעגייא
 ,ײץלַא ןּוֿפ וָאלסיֹוא גּוא ּביײהנָא רעד

 :רעד ןערישרעֿפ טרעװ ,טֿכױורּבעג טָאה יהְדרּוּב סָאװ ,יַאנַאװרינ, טרָאװ סָאד
 ,סטֿבינ סָאד ןעקירדּוצסיֹוא טניימעג רע טָאה טרָאװ םעד טימ זַא ,טגָאז לייהט ַא , טרעלק
 מלעװ יד זַא ,ןעגָאז טלָאװעג .טימרעד טָאה נּוא ,טלעװ רעד ןּוֿפ טייק רע על סָאד

 הָצֵע עטסעּב ןייז זיא רעּבירַאד נּוא ,םטֿכינ ּוצ םּוא ךיז טרהעק נּוא סטֿכינ ןּוֿפ טמּוכ
 ןיא ןעשָאלסיֹוא טייהרעגידעּבעל ךָאנ ןעמ ללָאז , ןייז ּוצ טײרֿפעּב ןייּפ ןעלעעז ןיֿפ
 ץלַא זַא ,ןייז טסּואװעּב םעד ןיא ןעֿפיטרעֿפ ױזַא ךיז ,ןעּבעל ןוֿפ להיֿפעג סָאד ךיז
 טשינ רָאג אָליֵמְמ נּוא , ןעסעגרעֿפ ךיז םּורַא טלעװ יד נוא טסּבלעז ךיז זיּב ,טשינ זיא
 םער טימ טניימעג טָאה יהָדדוּב זַא ,טגָאז לייהט ַא ךָאנ .ןעדייל טשינ רָאג נּוא ןעלהיֿפ-
 סיֹורַא ןעמַאטש סע ןענַאװ ןּוֿפ עלעעו טלעוו עניימעגללַא יר יַאנַאװרינ, טרָאװ
 ןרָאה סָאװ נֹוא ,עצנַאג ַא ץעגרע ןוֿפ רעטילּפש עגיצנייא יװ , ןלעעז ענלעצנייא עללַא
 2ירַאד ,עצנַאג רעד טימ קירּוצ םינ ךיז ןעגינײארעֿפ יז גנַאל יװ ןייזּוצ עצנַאנַא ףיֹוא
 רע גנַאל יװ ,ןעֿפײרגעּב טינ נּוא ןהעטשרעֿפ טינ עצנַאג יד שנעמ רעד ןנָאק רעּב
 ןגָאק רע .ךַאז ערערנוזעּב ַא רָאג עצנַאגַא םיּפע יװ ,ךיז רַאֿפ עלעעזַא ךיז טלהיֿפ
 עלעעז ירד חמ טריֹוט ץֿכָאנ טסּבלעז .נּוא ,ןעמוק טינ רעּבירַאד עצנַאג רעד ּוצ ךיֹוא:
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 ויּב ןרעװ לגלּונמ רעריװ נּוא ןעּברַאמש , רעּפרָאק ערערנַא ןיא ןרעוו לָנֹלּוְמ רעדיוז
 רער ןיא טגינײארעֿפ ךיז טלהיֿפ נּוא ךיז רַאֿפ סָאװ םיּפע זיא יז זַא ,טסעגרעֿפ יז

 ..רעצנַאע

 .םינ ךיז ןיא טײקֿפילנָאזרעּפ ענעגייא יד ןעּבעל ןיא ךָאנ רע טסייה רעּבירַאד:
 ךיז ללָאז רע זיּב ןעקנַארעג ַאנַאװרינ םעד ןיא ןעֿפיטרעֿפ ךיז םייװ יֹוזַא נוא ןעלהיֿפ
 ןעײרֿפעּב םהיא ןנָאק ךיז ןעסעגרעֿפ ַאזַא רּונ םּורָאװ , ןעסעגרעֿפ ךיז םּורַא ץלַא גוא
 םיּפע טרָאהעגֿפױא ןעּבעל ןיא ןיֹוש טָאה עלעעז ןייז לייוו ,טדיֹוט ץֿכָאנ םיִלּוגלִג ןּוֿפ
 , ןייז ּוצ סָאװ ךיז רַאֿפ

 =עג ןוֿפרער ערהעל יד זיא ,טרעלקער טינ טרעוו .ַאנַאוװרינ טרָאװ .סָאד יװ רּונ
 ךיז טרָאװ סָאד ןעּבָאה סָאװ ,םיִריִמֹלַּת ענייז רַאֿפ רּונ ץעװעג בּויְחֹא םיוז
 קלָאֿפ ןרַאֿפ ; גנורעלקרע ַאוַא ןוֿפ תיִלָבַּת םער ןעֿפײרגעּב גּוא ןרעלקרעד טנָאקעכ;
 ןעֿכַאמ ּוצ רעגינעוו נּוא רעגנירג ךילגָאמ יװ ןענַאטשעּב ערהעל רֶקיֵע ןייז זיא רעּבָא
 =םיֹוא רע טָאה ערהעל יד נּוא ,טלעװ רעדנעדייל רעד ןוֿפ ןעצרעמש נּוא ןייּפ עללַא
 -רעהמרַאּב ּתא טייקגיססָאמ ,רלּודע ג :רעטרָאװ יירד יד טימ טקירדעג
 ,טייקניִצ

 =עג טינ רע טָאה ,רעטטָאג רעטנוא ענייז עללַא ןיא יװ ,ַאמהַארּב טטָאג ןיא
 :טנָאזעג רע טָאה ּונַאמ ךוּב ץעועג סָאד ףיֹוא יװ ןעדעו עגילייה יד ףיֹוא ,טּבױלג
 רעּבירַאד ,ןעּבעל ןיא ןעצרעמש גּוא ןייּפ עֿבילשנעמ רּונ ןרהעמרעֿפ רעֿכיּב עֿכלעזַא
 ער נּוא שלַאֿפ יז ןענייז

 תֹויְרְזּכַא  ןעֿפורעגנָא רע טָאה , ןעטסַאק ערערנּזעּב ןיא ןעשנעמ ןעלייהטּוצ סָאד
 , גיטֿכָארטרערינ נו;

 =יווצ םיײהנעדישרעֿפ ןייק ָאטשינ ,ןעֿפּורעגסיוא רע טָאה ! ןעטסַאק ןייק ָאטשינ;
 עללַא ןענַייז ןעירַאּפ גּוא טֿכענק ,רעטייּברַא , ןעדלעה ,עטרהעלעג !ןעשנעמ .ןעש-

 סָאד עטֿכער עּבלעויר גּוא ןערייל עּבלעז סָאר ןעּבָאה , םיִסָחּויְמ עּבלעזיר ,רעדיִרּב
 רער ףיוא טסּבלעז ןייז אה טייקגיצרעהמרַאּב . ןרעדנימ נּוא ןרעננירגרעֿפ ּוצ ןעדייל
 ןעּבעל יז זַא נּוא ,טרעלקרעד רע טָאה ,ְךיֹוא ןעּבעל תֹויַח יד .הֶיַח עטגירדינ
 :'ןעמ . ןרעדנימרעֿפ ּוצ ןייּפ גּוא ןערייל עללַא ; יא רעּבָא ערהעל ןיימ ; יז ןעדַײל
 :.רע סָאװ ,רעֿפּפָא ַאזַא ,ןעגנערּב רע85ֿ גירעּבעל ןייק רעטטָאג יד טסּבלעז רהָאמ
 .ײ!ןייז ּבעיל טינ טסָאנ ןייק ןנָאק ,טדייל נּוא רַעֵצ ייּברעד טָאה סָאװ נּוא רעוװ ץעג

 ײענ רעד ןיא טינ ,לעמיה ןעזיילּב ץרעטנּוא טנידערפעג רע טָאה ץלַא סָאד נּוא

 טייצ רענעי ּוצ עטעדליּבעג יד ךָאנ ןעּבָאה םע יװ ,עֿכַארּפש טירקסנַאפ רעטרהעל

 ,אֵיסיַאװ יד טדערעג ןעּבָאה סע יװ ,ןֹוׁשָל סקלָאֿפ ןעֿבַאֿפנייא ןטימ רעּבָא ,טרערעג
 ,ןעירַאּפ נוא אָירדּו

 -?וצ ךיז תֶזַנְצ ןייז ,ןעּבעל ןיא טײקגיססָאמ ןייז ,תֹודָמ עטּוג ענעגייא ענייז
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 :ע'ִתָמֲא יד רָקיֵע רעד נּוא , ןעטסָארג םעד טימ יװ ַאירַאּפ םעד טימ טסּבלעז ןרעדירּב
 =ומ הלַאּב םהיא ןעּבָאה ,טרײל נּוא טּבעל סָאװ ץלַא ּוצ נּוא ןעשנעמ ּוצ עּבעיל
 =עג םהיא םּורַא ךיז ןעּבָאה טײװ ןוֿפ נּוא טנעהָאנ ןוֿפ ,טֿפַאשרעֿפ רערָאהּוצ רעדנעז
 | ,הָרֹוּת עיינ ןייז ןרָאה ןעטסַאק עללַא ןּוֿפ ןעשנעמ טלעמַאז

 -ןעֿפרָאװעגּבָארַא ןײװֿכעלסיּב ןעּבָאה רערָאהּוצ יד ,טקריװעג ןעּבָאה ריר ענייז

 ,אֵָסיַאװ . ןעטסַאק ןיא גנּולײהטּוצ רעד ןייֿפ ךָאי ןעשינַאמהַארּב ןרעווש םעד ךיז ןּוֿפ
 םהיא רַאֿפ ךיז טָאה ןעמ .ןרָאװעג רערירּב קירּוצ דלַאּב ןענייז ןעירַאּפ גוא אֵיְרְדּוס
 + ןעויועגסיוא טָאה סע .טרערירּברעֿפ נוא טשּוקּוצ ךיז ,ןעמּונעגמּורַא ןעניוא יד ןיִא
 ?נעמ .נּוא לעמיה ןיא ןנּוז ערערנַא ןייא רָאג טנייש סע ,ןערָאװעג טיינעּב זיא טלעװ יד
 , טרָאהעגֿפױא ןעּבָאה דנלע נּוא ןייּפ עֿבילש

 יז רֶע טָאה ,טַאהעג םיִדיִמְלַּת עטנייצרעּביא ,עֿבילרהע לעיֿפ ןיוש טָאה רע זַא
 ג טנָאזעג נּוא ןעֿפּורעגוצ

 -ײעּב עמערָא רּונ םּורָאװ ,ןעֿפורעג יז רע טָאה יֹוזַא--(רעלטעּב) ּוׁש קיִּב ,טהעג
 יװז לעיֿפװ רהעמ םענײק ײּב ןעמהענ טינ ,ןיז ןעסייהעג יײז רע טָאה רעלמ
 יז עללַא ןיא טהעג ,טגָאועג רע טָאה ,טהעג---ןעטלַאהרעד ּוצ ןעּבעל סָאד ןעֿכיֹורּב
 :עמוק טעװ רהיא ּואװ םומעמּוא רּונ ,געװ ןייא ןיא ײװצ ּוצ טינ טהעג ,טלעװ ןעט
 .ָאר זיא ףליה יד זַא ,ןעגָאזנָא רהיא טללָאז

 :עללַא זַא ,ןָא טגָאז , גנולייהטנייא ןעטכַאק רעד ןוֿפ ןעצינערג יד טֿכערּבּוצ
 םנעמעללַא גוא רערירּב ןענייז רעקלָאֿפ עללַא ןּוֿפ גוא רערנָאל עללַא ןוֿפ ןעשנעמ

 =גיםס ָא מ וא טייקגיצרעהמרַאּב ,דלּודעג ןוֿפ ערהעל רער ןיא זיא ףליה
 אש ,טייק

 יהְררּוּב ,טצײלֿפרעֿפ םּורָצ םיײװ ערהעל עײנ יד טָאה םָארטש רעניטָאֿכמ ַא יװ
 םהיא ךָאנ ,ןעגנַאנעג טרָאטש ּוצ טרָאטש ןוֿפ ,ףרָאד ּוצ ףרָאד ןוֿפ זיא ןײללַא
 ;דנירֿפ גּוא רירֿפ טימ , ןעססַאלק עללַא ןוֿפ ןעשנעמ רערנעזיומ ןעגנַאנעגֿפָאנ ןענייז

 םּומעמּוא ,םלייהטעג רעסַאװ נּוא טיֹורּב ןייז ןרעדנַא םעד טימ רערעי טָאה טֿפַאש
 :ערהעל ןייז עמיטש רעדנערהיר נּוא רעֿכײװ ןייז טימ רע טָאה ןעמּוקעג זיא רע ּואו
 טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא ןעזעװעג טשניװעג רע זיא םּוטעמּוא ,ססַאג ן'ֿפיוא טגידערּפעג
 עללַא .ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא "רעטשניוועג רעד, ךיֹוא יהְדדּוּב ןעמָאנ םעד ּוצ םהיא
 =עג טָאה ןעמ .םהיא ןעּבענ טלהיֿפעג טײרֿפעּב נּוא טסיירטעג ךיז ןעּבָאה
 ןערָאה ּוצ דרע רעד ףיֹוא ּפָארַא ןעמּוק לעמיה ןּוֿפ רעטטָאג יר טסּבלעז זַא , טרער
 ,רערהעל "ןעטשניװענ, םעד ןוֿפ תושרך יד

 םהיא ןעּכָאה ,םהיא ןוֿפ טֿכַאלעגסױא ןענַאמהַארּב יד ךיז ןעּבָאה ּבײהנָא ןיא
 +עג ןעלעטשּוצסױורַא ךיז ןענַאטשעגנָא טינ רָאג זיא ייז נּוא עֶנּוׁשְמ ַא רַאֿפ ןעטלַאהעג
 יא רהַאֿפעג יר םיֹורג יװ טקרעמעּב ןיֹוש ןעּבָאה יז ןנעװ ,רֶעטָאּפש ;םהיא ןעג



 1 .ןעידניא

 ןעמלַאה ּוצ ןייא ןעזעוועג רעװש ּוצ ןיוש זיא ,ןעּבױלג ןעשינַאמהַארּב ערעייז רַאֿפ
 ,טצײלֿפרעֿפ ןעירניא ץנַאג טעמּכ ךינ טָאה סָאװ , םָארטש ןעגידלַאװעג םעד

 ּוצ ןעללַאֿפעגּוצ לָאמנײא טינ ןענייז דניק נּוא ּבײװ ,רעטָאֿפ רעֿכילגינָאק ןייז
 :ָאה יז ; ןעבעל ןייז ןעטיה ללָאז רע ,םהיא ןטטעּב ןרערהט עֿכילטרָאצ טימ םהיא
 ּבָארַא געװ ןּוֿפ םהיא יװ ןרעלק ןענַאמהַארּב יד רענָאלּפ עֿבלעװ טסואוועג ןיוש ןעּב
 םערָא יֹזַא ןהעג טינ נּוא ןעטיה דנּוזעג ןייז שטָאח ןעטעּבעג ןעּבָאה יז ,ןעֿפַאש ּוצ
 :טרעֿפטנָאעג ייז טָאה יהדרּוּב רּונ ,דנעלע נּוא םערָא יוזַא ןעּבעל טינ גּוא םעריילקעג

 ןיב ךיא לעיֿפװ טימ ןהעטשרעֿפ ,ךיֹוא רהיא טעװ , ךיא יו יֹוזַא ְךיֹוא רהיא טײז,
 !"ךייא רַאֿפ רענערעירֿפוצ

 +ענּבָא ךיז ןעּבָאה ייז ,םהיא ּוצ ןענַאטשעגּוצ רלַאּב ןענייז דניק נּוא ּבייװ ןייז
 עללַא ןעשיוװצ ,,ןענייז נּוא ןעּבעל ךילהיײרֿפ נּוא טסַאלַאּפ ןעֿכילגינָאק רעייז ןוֿפ טגָאז
 זיא רעטָאֿפ ןייז ,ַאירַאּפ נּוא ַאירדּוס יד יו ךיילג םהיא ךָאנ ןעגנַאנעגֿפָאנ ,רערָאהּוצ
 -ייא ןייז טָאה רעטסינימ ַא רענייז נּוא ,ןענַאטשעגּוצ םהיא ּוצ רעטלע רעד ףיֹוא טסרע
 ןעגידערּפ ןענָאק ללָאז יהדרּוּב ּואוו ,זיֹוה סיֹורג ַא ןעיוּב ּוצ םיוא ןעּבעגעגקעװַא םנעג
 ןללָאז רערָאה ּוצ עמערָא ענייז ּואו נּוא ,רעטעװ טֿכעלש ַא ןיא גּוא ןעגער ַא ןיא

 רעטָאּפש . רעהירֿפ איװ סַאג ןֿפױא ןעגיל ןעֿכױרּב טינ נּוא ןעטלַאהֿפױא ןענָאק ךיז
 לָאמ ַא רּונ טָאה יהררּוּב ּואוו ,רעטרָא עללַא ףיֹוא טיֹוּבעג רעזייה עֿבלעזַא ןעמ טָאה
 .יס ַא ר ַאה יו, : ןעֿפּורעג ןעמ טָאה רעזייה עֿכלעז ַא ,ןעגָאז ּוצ הֶׂשֶרְד ַא טלעטשעגּבָא ךיז

 הרות םיהדדּוּב ןעמ טָאה יז ןיא , טייל עמערָא עללַא ןעטלַאהעגֿפױא ךיז ןעּבָאה יז ןיא
 רער ףיוא ןעשנעמ ראֿפ נּוא לעמיה ןיא רעטסָאנ יד רַאֿפ ןעגנוועג טעּבעג ,טנרעלעג

 ָלְקִמַה תיֵּב ַא ,ןעיֹוּב ןעּבײהעגנָא ןעריטסַאנָאמ ןעױרֿפ ךיֹוא ןעמ טָאה דלַאּב .דרע
 םָאר ןעגנערּברעֿפ ןעליוו סָאװ ,תֹונָמְלַא נּוא תֹוׁשּורְג ,רעּבײװ ,ךעלדיימ עמּורֿפ רַאֿפ
 יירד םיהדדּוּב ,ןעּבָאה הֶאָנַה ןייק טלעוו רעד ןּוֿפ גּוא ןעקנַאדעג עמורֿפ ןיא ןעּבעל
 ןעסָאלשרעֿפ ריטסַאנָאמ ַאזַא ןיא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןזעוועג עטסרע יד ןענייז רעּבײװ
 ,םײקגיססָאמ נּוא טײקגיצרעהמרַאּב ,דלּורעג : טײקמּורֿפ ןיא טבעלעג גּוא

 פָאמ ַא ןעטלעז .הרות ןייז טנרעלעג נּוא טגידערפעג יֹוזא יהדדּוּב טָאה רהָאי 0
 : טרעדנָאעג טינ ןעּבעל טרַא ןייז טָאה רע ,ןעטלַאהעגֿפיֹוא ךיז טרָא ןייא ףיוא גנַאלּוצ

 רער יװ רעדיילק ןעגָארטעג ; ןעטלַאהרעד ּוצ ןעּבעל סָאד רּונ זייּפש טימ ןעמּוקעגּבָא
 רעגָאלטֿבַאנ נּוא םייה ערעסעּב ןיק ךיֹוא טָאה נּוא רערָאהּוצ ענייז ןּוֿפ רעטסמערָא
 : ,טַאהעג טינ

 מַאהעג רהעמ חּכ ןייק ןיוש טָאה נּוא ןערָאװעג קנַארק נּוא טלַא זיא רע ןנעוו
 םהיא ללָאז ןעמ : ןעטעּבעג ךיז רע טָאה ןעהעג ּוצ םיֿפ ענייז ףיֹוא נּוא ןעגידערּפ ּוצ
 =יינ ןייז ןעגעוו רהָאי סּכעו טָאה רע ּואוו ,רלַאװ ןעמַאזנייא םענעי ּוצ ןעגָארטקעװַא
 םיילגעּב םהיא ןעּבָאה ןעסַאלק עללַא ןוֿפ ןעשנעמ רערנעויֹוט ,טקנערעגֿכַאג הרֹות רע

 : א 6 א"ל 4 ו טא א "ש
 אי  פ ר



 .עטכישענ.טלעוו יד 82

 ןיא רעהירֿפ רהָאי ניצרעיֿפ טימ זיא םהיא ּואוו ,םױּבנעגײֿפ םענעי רעטנּוא גּוא ,ןיהַא
 . םעהטָא ןעטצעל ןייז רע טָאה ןעמּוק ּוצ ערהעל ,רעײנ ןייז ּוצ ןרָאװעג גיטֿביל ַחֹומ
 טינ טרעװ :ןזעווענ ןענייז םיִריִמְלַּת ענייז ּוצ רעטרָאװ עטצעל ענייז .ןעזָאלעגסױרַא
 ?רעהמרַאּב ,רלּורענ ,טלעוו רעד ןּוֿפ רעקלָאֿפ עללַא נּוא ןעשנעמ ןענרהעל ּוצ רעימ
 ,טײקגיססָאמ גּוא טייקגיצ

 ,אֵראַניּיק טדָאטש רעד ןוֿפ ןרעיוהט יר אייּב ,ןעמ טָאה רֹובּכ ןעֿפילגינָאק טימ
 ןעּבָאה טרָאטש טֿכַא ,ןועוועג זיא גֶהְנִמ רעד איו יֹוזַא טנערּברעֿפ רעּפרָאק ןייז
 ,טלייהטּוצ ךיז ךעלסיּב ּוצ ךילדנע ןעּבָאה יז זיּב ,שַא ןייז רַאֿפ ןעטלַאהעג חמחלמ
 נּוא טדַאטש ערעדנַא ןיא רהעמ ןערָאװעג ןענייז רערהערעֿפ ענייז ןנעוו .,רעטָאּפש
 נּוא טלייהטּוצ ןעֿכלײהט דנעזיוט 84 ןיא רעדיוװ ןעלייהט טֿכַא יד ןעמ טָאה ,רעדנָאל
 .טיוּבעג לעּפמעט עטמהירעּב ערעייהט ׁשַא קעמש ןערעי ףיוא

 סָאװ רּונ ,ןזעווענ ןהָאצ ןעשנעמ ןייק ךילטנעגייא רָאג זיא סָאװ ,ןהָאצ ַא רַאֿפ
 טימ ןעגָאלשעג ןעירניא ךיז טָאה ,ןהָאצ ַא ס'יהָרּוּב זיא סָאד זַא טניימעג טָאה ןעמ
 =ייצ זיּב ,רָרֵסְּכ רהָאי עֿכילטע ןָאלײצ לעזניא רעגיאייּברעד רעד ןוֿפ רענהָאװנייא יד
 ?האֿפ סע ןיהָאװ ,טרָאד טציא ךָאנ ךיז טניֿפעג ןהָאצ רעד נּוא ,ןזעוועג רַבֹוג טָאה ןָאל
 ,םהיא ּוצ ךיז ןעקּוּב נּוא ןעינק ּוצ טלעוו קע ןוֿפ ןעטסיהדדּוּב ןער

 :ילער רעיינ ןייז ןעגעװ טגירערּפעג טָאה יהדדּוּב ןנעװ ,טייצ רעּבלעזרעד ןיא
 :ילער יינ ַא טָאה יז ןּוֿפ רעדעי סָאװ ,ןרָאטַאמרָאֿפער סּכעז ךָאנ ןועװעג ןענייז ןָאיג
 ךָאנ זיא ןָאיגילער ןייז סָאװ ,ייז ןוֿפ רעטסגיטֿבװ רעד ,טעדנירגעג ןעידניא ןיא ,ןָאיג
 טָאה רע ,ַאהטנ:נינ זיא ,ןעּבילּברעֿפ ןעירניא ןיא רעטרָא עסיוועג ןיא טציא זיּב
 יד וַא ,טגָאזעג טָאה רע .,ַאנַאװרינ םיהדּוּב ןיא ךיֹוא רעטטָאג עללַא ןיא טנעקיילעג
 ךילרעּפרָאק ַא רּונ טּבעל הִיַח ַא .עלעעו יר ךיוא זיא גיּביא רעּבָא ,גיּבייא זיא טלעװ
 יד ,עלעעז ַא טָאה רעּבָא שנעמ ַא ; רעּפרָאק רהיא רַאֿפ רּונ יז טנרָאז רעּבירַאד ,ןעּבעל
 *נעמ םער סָאװ ץלַא ; רעּפרָאק ןרעּביא ןעשררעה יז ףרַאד רעּבירַאד , גיּבייא זיא עלעעז
 =עו יר טרייל עטםּולעג עללַא יד ןוֿפ רעּפרָאק םעד רּונ סע טסּולעג ,ךיז טסולעג ןעש
 ןעגלָאֿפ ּוצ ףוג ןייז ןעגניווצ ללָאז רע :ןעּבעל סנעשנעמ ןוֿפ רקיע רער זיא רעּבירַאד .על
 עללַא ןּוהמ ךרּוד ,ףּוג םעד ןעגינייפ ךרּוד ,ןעטסַאֿפ ךרּוד :רּונ ןעמ ןנָאק סָאר נּוא ,עלעעז יז
 ןעססע לייוו ,ליוו ןעמ ןנעוו ןעססע טינ .ךיז טליוו ףּוג םער סָאװ ְךֵּפַה סעד טקנוּפ לָאט
 זיא סָאװ , רלעה ַא זיא רענעי גוא ,טינ ןעצנַאג ןיא סע ךיורּב עלעעז יר ,ףּוג רער רוכיליג
 :יהַאמ, רעדָא "ַאריװ, :עטקעס יד ךיז טֿפור רַאֿפרעד יקַאמ .עטסּולעג ענייז רבֹוג לָאמ עללַא
 רער :ַאניי : ןעֿפורעג רערָאהּוצ ענייז ןעּבָאה ןײללַא םהיא .רלעה רער ,ןנַאמ רעד :יַאריוװ
 ?עג םהיא ןעמ טָאה ַאהטנָאגינ ,רעפרָאק ןייז טגָאזעג טָאה רע לייוו ,(ַחֵצַנְמ) רענעיז
 ץנירּפ רעֿבילגינָאק ַא ךיֹוא זיא רע ,טעקַאנ ּבלַאה ןעהעגמוא טנעלֿפ רע לַײװ ,ןעֿפור

 2ֿפיױא ןייז ּוצ זיא רע זיּב ,טּבעלעג רלַאװ ַא ןיא רעהירֿפ יהדרוּב יו טָאהנּוא ןועוועג
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 03 .ןעידניא
 5275 רער רער רייע מערערע ראביי ררדדררלעע ריררדרררידידייר עבד בר טבע טענער בכעבטעעעטערעבי

 טַײצ רעייז ןיא ןעּבָאה גּוא ַאניַאַי :רעגנָאהנַא ענייז ךיז ןעֿפור טציא . ןעמוקעג גנורעלק

 , טיֹוּבעג לעּפמעט עטסעטמהירעּב יד

 , םזינאטהארּב רעיינ רעד נּוא ערהעל ס'יהָךדּוּב ןיא ןעננּורעדנָא

 רֶקיֵע רעד זַא ,טרעלקרער רערָאהוצ ענייז טָאה יִהְדדּוּב ךילמייד נּוא רָאלק יװ
 :ֿפײרנעּבנּוא ױזַא ,ןרעדנימרעֿפ ּוצ ןערייל נּוא ןייּפ עֿבילשנעמ : ןייז ףרָאד ןעּבעל ןוֿפ
 רע .ןועװעג ַאנַאװרינ רעד ןענעװ הָרֹוּת ןייז קלָאֿפ ןרַאֿפ ןיא לעקנוד נּוא ךיל
 ןוֿפ טֿפָא טרערעג ןעגעװטסערנוֿפ טָאה נוא טּבױלגעג טינ רעטטָאנ יד א טָאה
 =עג טָאה נּוא ,םהיא ןיא ןייּפ עללַא טימ םֹנהיֵג ןיא טנעקיילעג ,טללַאֿפעג יז סָאװ
 ןךָאנ עלעעז סנעשנעמ םעד רַאֿפ ןייּפ ערעדנַא ןיא ןעּבױלג ןעסייהעג נּוא טּבױלג
 נּוא טהעװרעֿפ יז זיּב ,ןרעדנַא ןיא ףּונ ןייא ןוֿפ 0 יא .,םיִלּונְלִנ ןיא ,טדיֹוט
 דלַאּב וַא ,ּוצרעד טֿכַארּבעג טָאה ץלַא סָאד . ַאנאװרינ רעד ןיא ןעדנואװשרעֿפ טרעװ

 , ןעמוקעּב טלַאמשעג רעדנַא ןייא ר ןייז טָאה טדיוט ןייז ְךָא
 -םָא יז טָאה ןעמ ,ןעּבילּבעג רעגנָאהנַא ענייז ייּב ןענייז רעטמָאג עטלַא יד

 ,רעטטָאג רַאֿפ רעֿפּפָא ץלַא רעּבָא ,רעֿפּפָא גיטולּב ַא טינ תָמֲא , טֿבַארּבעג רעֿפ
 ,יײז יא רעטטָאג עטלַא יד ּוצ ,סע ןעגנַאלרעֿפ- גּוא , הֶאְנַה ןעּבָאה עֿבלעװ
 קלָאֿפ טערליּבעגנוא סָאד טָאה םהיא . יהְדדּוּב : טמָאג ַא ,טמָאנ רעיינ ַא ןעמוקענּוצ
 נּוא טעינקעג םהיא רַאֿפ ,ןעטעּבעג םהיא ּוצ ,טֿכַאמעג טמ א ֿבָאה רעייז רַאֿפ
 ' א דרע רעד ֹוצ

 קלָאֿפ םעד ןרעלקרעד .ּוצ םהימעג םיִדיֵטְלַּת עטסנרע יד ּוליִפֲא ךיז ןעּבָאה סע
 טֿכַאּמעג תֹוּפיִסֲא ערערהעמ ןעּכָאה ייז ,טניימעג טָאה יהדדּוּב סָאװ ,תיֵלְּבַּת ןֹתָמא םעד
 גּוא . ,עֿכירּפש נּוא דיר עניז ,תֹוׁשָרְד ענייז עללַא ןעּבעירשרעֿפ טָאה ןעֶמ עֿבלעװ ףיֹוא

 ,ןעדעי רַאֿפ ןייז גילייה גּוא דנעּבעגסַאמ ףרַאד סָאװ ,ךּוּב ץעזעג ַא ןוֿפרער טֿפַאטעג
 טלײהמענּבָא ךיז ןעּבָאה הָּפיֵסֲא רעדעי ךָאנ רעּבָא ,ןָאיגילער ם'יהדדּוּב ּוצ רָאהעג סָאװ
 םסרערנַא טלָאװעג רעדָא ,ןענַאטשרעֿפ סרעדנַא רער ס'יהדרוּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעײהטרַאּפ
 ערעי סָאװ ,ןרָאװעג עס עשיטסיהדדיּב ערעדנוזעּב ןענייז סע נּוא ,ןהעטשרעֿפ
 ,טֿכערעג זיא יז רּונ זַא טרעֿכיזרעֿפ טָאה

 210 ןיא טָאה ַאהרַאנַאמ דנַאל ןעשידניא ןעסיֹורג םעד ןוֿפ אֵקאֶזַא גינָאק רעד

 םלַא ,ןעמונעגנָא ןעּבֹולג ןעשיטסיהדרוּב ןעד ('פ 954 ןיא) גנּוריגער ןייז ןּוֿפ רהָאי ןעט
 ' ּוצ ןייר ןעּבױלג ןעד ,ךילגָאמ סָאװ ןּוהמעג רע טָאה גינָאק רעטרעלקעגֿפיוא רעגולק

 .רּוא טריוט ַא טֿפַאשעגּבָא טָאה רע ,ןעּבױלגרעּבַא ענעּבעגעגוצ עללַא ןוֿפ ןעטלַאה

 הוּב לעיֿפ ךיוא ,טִיֹוּבעג עמערָא רַאּפ ןעטּויַרּפ .עגיטֿכָארּפ לעיֿפ ,רנַאל ןייז ןיא לייהט
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 .עטֿכישענ:טלעוו יד 4
 = רו נר טלומששאא

 ?טָאש טימ ןענעװ עללַא טָאה ,טיֹוּבעג (ןעלעּפַאק) ןעראָנָאּפ נוא לעפמעט עשיטסיהר
 נּוא ןעזָארג ערנעליה ײלרעללַא נּוא ןעּבָארנעג סנענּורּב ,טצנַאלֿפעּב רעמיוּב עגיט
 =ייטש ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעמֿפירשֿפױא לעיֿפ רהעז ירד ןוֿפ ,ןעָאז טזָאלעג רעטיירק
 ערהעל םיהדדּוּב טָאה רע םּוג יװ ןעמ טהעז ,ןזָאלעג ןעטנעמּונָאמ גּוא ןעטַאלּפ ענרענ
 רעטסרע רהיא ןיא ערהעל יד ,ןעּבעגעג ךיז טָאה רע הימ לעיֿפיװ נּוא . ןענַאטשרעֿפ
 טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןעֿפלָאהעג טינ רעּבָא טָאה ץלַא סָאר . ןעטלַאהרעד ּוצ טייהנייר

 ,רעממָאג עללַא יװ טטָאג ַא רַאֿפ רּונ ןללעטשרָאֿפ םרערנַא טנָאקעג טינ ןיהרדּוּב ךיז -
 ,ןועוועג ררע רעד ףיֹוא זיא רע סָאװ םעד ןוֿפ .ײז ןּוֿפ ןעטסֿכָאה םעד רַאֿפ ךָאנ נּוא
 ,רעגילייה ַא וו שטָאח ,טּבעלעג ,טַאהעג רעטטומ נּוא רעמָאֿפ ַא טָאה רע סָאװ נּוא
 הָרֹוּת עצנַאג ַא זיא .,ןעשנעמ ַא ןוֿפ עסינֿפרירעּב עללַא טימ שנעמ ַא יװ טרָאֿפ רעּבָא
 :נעמ ַא רַאֿפ ךיז ןלעטשרעֿפ ּוצ ,ןזעוועג םיקסמוג ןייז גּוא רָסֶח ןייז זיא סָאד זַא ,םױרַא
 ןעײרֿפעּב ּוצ קלָאֿפ סָאר יֵדְּכ ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ טלַאטשעג ַא גּוא ףּוג ַא ןעמהעננָא ,ןעש
 . ןענַאמהַארּב יד ןּוֿפ טֿפַאשררעה רעשינַאריט רעד ןוֿפ

 סָאװ ,ןרָאװעג טגילײהרעֿפ ס'יהדדּוּב רעטטּומ יד ךיֹוא זיא ערהעל ַאזַא ךרּוד
 טלעוו יד ץּוח .ןרעװ ןעריוּבעג טסָאג ַא ללָאז רהיא ןוֿפ טַאהעג הִיָכְז ַאזַא טָאה יז
 ןענייז ,ןָאיגילער עשיטסיהדרוּב יד טציא טנרהעל ,ןעגיוא יד טימ םהעז ןעמ סָאװ
 -רּוּב יד זיא עללַא רַאֿפ רעטייוו נּוא עללַא רַאֿפ רעֿבָאה , ןעטלעוו ןענָאיללימ ךָאנ ָאד
 ?מיה 93 טיירפשעגסיוא ןעגיל ַאנַאװרינ רעד רעטנוא .ַאנַאװרינ יד : טלעוו עשיטסיהד
 רעד ףיֹוא זיא ּסָאװ ,יהדדּוּב רעד ,יהרדּוּב ןרערנּוזעּב ַא טָאה לעמיה רערעי ;ןעל
 :ָאיללימ טימ טעלגנירעגמּורא לעמיה ןעטֿפניֿפ םעד ףיוא טציא טנהָאװ ,ןזעוװעג ררע
 ךיוא ךיז ןעניֿפעג ייז ןעשיווצ ,רעטטָאג עֿכילהָארֿפ ,עגירנעֿבַאל ,עניילק ןעסַאיללימ ,ןענ
 נּוא ןעצנַאמ טרָאד ,עינַאּפמָאק רעצנַאג רער טימ ַארדּור ,ּונשיוװ ,ַארדניא ,ַאמהַארּב
 ,רַעצ ןייז רַאֿפ םהיא ןעטסיירט יז . רערעיל רעטטָאנ עֿכילהָארֿפ ן'יהררוּב רַאֿפ ײז ןעגניז
 עג ררע רער ףיֹוא שנעמ סלַא טלעטשרעֿפ זיא רע ןנעװ ,טַאהעג טָאה רֹע סָאװ
 לעיֿפ טימ םנהיֵג רעסיורג רעגיקָאטש 16 ַא ךיז טניֿפעג ןעלמיה עללַא רעטנּוא ,ןזעוו
 ןיא ןײרַא ןעללַאֿפ סָאװ ,עגידניז יד ןעגינייּפ וצ רעטסייג עזייּב ללוֿפ , ןעגנולייהטּבַא
 ,רנָאה ערעייז

 עטלַאהעגֿפױא ןעּבעל ןיא ,ךיז טָאה יהדדּוּב ּואוו לָאמ ַא טרָא םערעי ףיֹוא
 ײֿפ ַא טצנַאלֿפרעֿפ טרעװ לעּפמעט םערעי ײּב ,טיֹוּבעג לעפמעמ ַא ףָּכיֵּת ןעמ טָאה
 :רעֿפ ,ןענוֿפעג הֶרוּת ןייז טָאה יהררּוּב ּואוו םיוּבנעגײֿפ םענעי ןוֿפ רֶכֵז םּוצ ,םיוּבנעג
 .עגילייה עללַא נּוא רעטמומ ןייז ןּוֿפ רערליּב טימ נּוא דליּב ס'יהרדוּב טימ טצּוּפ
 :רּיב ןעמּורֿפ םערעי ײּב ּבומש ןיא ךיוא ןעניֿפעג ךיז ןעזּומ רערליּב עגילייה עֿבלעזַא
 טָאה עֿבילטסײג .להָאמיוּב ןערנעֿביר להָאװ ןוֿפ ךעלּפמָאל ןענערּב יז רַאֿפ ,ןעטסיהָר
 ,ַֿאנַאמ גּוא ןעֿפַאנָאמ ,ןעמַאל גּוא ןענומ ךיוא ,לעיֿפ רהעז ןָאיגילער עשיטסיהדרוּב יד
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 נּוא טײקֿבײר רעטסָארג רעד טימ ּוצ טהעג לעּפמעט יד ןיא טסניד:יהָךדּוּב רעד ,סענ:

 יד רהעמ סָאװ ,סנירעגנָאז נּוא רעגנָאז טימ ,קיוּומ טימ ןעינָאמרעצ ,טײקֿבילררעה
 טרערג;ןרעֿפ ךיז יז טָאה רהעמ רערנָאל ערערנַא ןיא טײרּפשרעֿפ ךיז טָאה ןָאיגילער-
 .טֿכַאמעג ןָאיגילער ןייז רַאֿפ יז טָאה סָאװ , קלָאֿפ םעד ןּוֿפ ףירגעּב םעד ךָאנ

 נּוא עֿבילטסײג עשיטסיהָררּוּב יד ּוצ קלָאֿפ לעטירד ַא רָאהעג םעּביהט ןיא
 רערָא ייאַמאַליאַלאַר) רער זיא יז ןּוֿפ רעטסֿבָאה רעד ,ײןעצנָאּב, רערָא "אַמאֹל; ךיז ןעֿפור:
 יקַאט זיא ַאטַאליַאלַאד רעד זַא ,טּבױלג קלָאֿפ סָאד ,טסּבַאּפ רעשיטסיהדדוּב רעד

 ,טנעמָאמ םעד ןיא ,ױרֿפ עגירלּושנּוא ַא ךרוד ןריוּבעג טרעוו רעֿבלעװ ,ןײללַא יהדדּוּב-

 , טרָא רערנַא ןייא ןיא ןעריֹוּבעג רעדיוװ ןיוש רע טרעװ טּברַאטש רע סָאװ:

 :עג ףליה נּוא םמּונ לעיֿפ ערהעל עשיטסיהררּוּב יד טָאה םעד םעללַא ייּב
 =ררעה ןענַאמהַארּב עגיטֿכָאמ יד טָאה יז . ןעמייצ עטלַא ןיא טייהשנעמ רעד: טֿכַארּב

 ,גנּולײהטּוצ ןעטסַאק רעד ןוֿפ ןעשנעמ ןענָאיללימ טײרֿפעּב ,טֿבַאװשעגּבָא טֿפַאש
 פעיֿפ טָאה נּוא ,טײקגיססָאמ נּוא טיײקגיצרעהמרַאּב ,דלּורעג ,תֹודֵמ עטּוג טנרעלעג:

 תֹונָּבְרָק ןייק טינ זיא רֶקִיֵע רעד סָאװ ,טֿכַארּבעג ןעּבױלג ַא ּוצ רעקלָאֿפ ערליוו ּבלַאה
 . טעמהמַא גּוא טּכעל סע סָאװ ץלַא ףיוא תתֹונָמְחַר רּונ

 ערערנא ןיא יװ ןעירניא ןיא ךיז טָאה ןָאיגילער רעשיטסיהדרּוּב רעד ּבעיל ּוצ

 ןייז ּבעיל ּוצ סָאװ ,לעּפמעט ענעּבילּבעג יר ףיֹוא . טסנוק יֹוּב יד טלעקיווטנע רעדנַאל

 . יז טהעז סָאװ רעדעי טציא ךָאנ ךיז טרעדנואוו ,ןערָאװעג טיוּבעג ןעניז ןָאיגילער

 ,טנָאקעג ןעּבָאה ייז ּואוו נּוא ןעגיוושעג םינ םיוועג ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד

 =עװ יו .ןעֿפלָאהעג טינ טָאה ץלַא סָאד רּונ ; טגלָאֿפרעֿפ ןעטסיהררּוּב יד יז ןעּבָאה;
 עג רעססעּב ץלַא םהיא יז זיא ןענַאטשרעֿפ ןָאיגילער ס'יהדדּוּב טָאה קלָאֿפ םָאד גינ
 נּוא ןענַאטשרעֿפ ןענַאמהַארּב יד ךילדנע ןעּבָאה סָאד ,עשינַאמהַארּב יד יװ ןללָאֿפ
 ם'נּוֿפ ףירגעּב גּוא קַאמשעג ןֿבָאנ ןרערנָא ּוצ ןעּבַײהעגנָא ןָאיגילער עטלַא רעייז ןעּבָאה

 ,ןרָאװעג סרעדנַא רָאג גנולצּולּפ יז ייּב זיא יז גּוא ,קלָאֿפ

 רעטמָאנ עללַא רעּביא טָאה סָאװ ,ַאמהַארּב טטָאנ ןעסיורג ןייא םעד טָאטשנַא
 - עללַא סָאװ ,רעטטָאג עסיורג יירד ןּופ ןערער ּוצ ןעּבײהעגנָא יז ןעּבאה ,ןעֿפַאש ּוצ
 . רענייא רּונ רעדיװ ןענייז יירד

 א. : תֹוא סָאד זיא לָאּבמיס ןייז נּוא ,טלעוו רעד ןּוֿפ רעֿפָאשעּב רעד זיא ַאטהַארּב
 "אוויִס, ט זיא לָאּבמיס ןייז נּוא ,טלעוו רעד ןּוֿפ רהעזֿפיוא נּוא רערהיֿפ רעד זיא 'יּונשיװ;
 ךיז טנעֿכײצעּב נּוא ,טלעוו רעד ןּוֿפ רעדנעּבעלעּב יינ רער נּוא רערעטשרעצ רעד זיא

 ײּב טסייה ערהעל יד ,םנייא רּונ טרָאֿפ ןענייז ג.ט.מ. יירד עללַא ; עז. תוא םעד טימ -
 עטלַא רעידניא יד ײּב ןיֹוש ןעניײז .ַאװיס גּוא ּונשיװ ,(שמגטונ) יטרּומירט : יז
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 עג גינעװ רעהירֿפ יז ןוֿפ ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד סָאװ ,ןזעװעג רעטטָאג עטנַאקעּב
 רעד ןוֿפ רעגנָאהנַא יד ייּב ּוליִּפֲא ,טרהעעג רהעז יז טָאה רעּבָא קלָאֿפ סָאר ,ןעטלַאה
 :םעד ּכעילּוצ ,ןעּבילּבעג רעטטָאנ עטסָארג יד ןעשיװצ ײז ןעניז ןָאיגילער רעשיטסיהדרּוּב

 יוצ יִרְּכ ,ַאמהַארּב טימ טֿכַאמעג םיִסָּתּוׁש רַאֿפ יינ סָאד ןוֿפ יז ןענעמַאהַארּב יד ןעּבָאה
 +נערמש ַא ויא ןיללַא ַאמהַארּב ,תָמָא , םהיא ּוצ ןרהעקמּוא ךיז קלָאֿפ סָאד ללָאז יז ּבעיל

 צמשינ רָאג ןײללַא רע טּוהמ רעּבָא רַאֿפרעד ,ןענָׁשרַד ןעּבײהעגנָא יז ןעּבָאה , טטָאג רעג
 ,ביט גוָּמ ַא זיא ּונשיוו רעד גּוא ,ףרַאד ןעמ סָאװ ןּוהט ּוצ ּונשיװ ףֶּתּוש ןייז טקיש נּוא
 לעקערּב ַא טינ טָאה רע ,ןהעווצ םינ סטֿכעלש נּוא רַעַצ ןייק ןנָאק סָאװ , רעטּוג ַא
 םהילֿפ נוא לעגױֿפ ַא ןיא טֿפָא ךיז טלעטשרעֿפ ,רעטטָאג ערעדנַא יװ ךיז ןיא הָוֲאַנ
 רָאג יװ טסַאג ּוצ לָאמ ַא ּוליפא טמוק ,ןעגָאזּוצנָא תורּוׂשּב עמּוג ןײרַא רעטסנעֿפַא ןיא
 -טײקֿכײר נּוא קילג םהיא טגנערּב נּוא בוטש ןיא אֵיְררּוס ַא ּוצ וליפא שנעמ רֹיטּושְּפ ַא
 ּוצ ןעשנעמ םּוצ ךיֹוא טמוק רע ;טֿכערעג נּוא גנערטש ַאוויס רעּבָא זיא רַאֿפרעד
 ; ןהעטשייב טעװ רע ּוצ ןלעטש ןוָסָנ ַא ּוצ נּוא ןעשרָאֿפ ּוצ םיֹוא םהיא רּונ רעּבָא ,טסַאג
 עטֿבעלש ַא טָאה רענייא ןעוו וליפא ,ןעקנַארעג סנעשנעמ ףיֹוא ךיז טהעטשרעֿפ רע
 , ךילקערש טֿפָארטשעּב נּוא רלָאּב רע סײוו ןענַאמהַארּב יד ףיֹוא הֶנָׁשֲחַמ

 םאַראַטאוַוַא : ײז יב טסייה ןעשנעמ םלַא רעטמָאנ ןוֿפ ךיז ןלעטשרעֿפ סָאד
 זיא עשיטסיהדדּוּב ערעמאפש יר ךיֹוא יװ ,ערהעל עשינַאמהַארּב יד גּוא .(4ט2149)
 , ןסָארַאטַאװַא עֿכלעזַא טימ ללּוֿפ

 ןעבײהעגנָא זײװֿכעלסיּב ,רעטמָאנ עטנַאקעּב יײװצ יד ּבעילּוצ ,ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד
 רעֿכַאװש לעסיּב ַא ןענַאמהַארּב יר ךָאנ ןעּבָאה ּוצרעד ,םוינַאמהַארּב םּוצ ןרהעקקירּוצ
 ןעטייק ןעמסַאק יד ןעמונעגּבָארַא ןעצנַאג ןיא ,עטסַאק רעדעי ןוֿפ ןעטייק יד טֿכַאמעג
 םזָאלעג נּוא טקיקעגּוצ טינ עלייוו ַא ףיֹוא רּונ ךיז ןעּבָאה ײז ,םינ לָאטנײק יז ןעּבָאה
 רער ,עטסַאק ןייז ןוֿפ ץינערג יד רעּביא םענעי לָאמ ַא םעד לָאמ ַא ןעהעג רעּבירַא
 יז ןעּבָאה חֹּכ ןעײנ םער טימ נוא ,ןענּואװעג ןעצנַאג ןיא קלָאֿפ סָאד ײז ןעּבָאה טימ
 ןיֿפ ןעטסיהדדּוּב יד טימ םזיהדדּוּב םעד ןעטָארסױא נּוא ןעגלָאֿפרעֿפ ןעמּונעג ךיז יז
 ךיז טָאה סע ,םיִרָרְצ ערייב ןעשיוװצ ןעּבײהעגנָא תֹומְחֶלִמ ךיז ןעּבָאה םע . ןעירניא
 םרעייו ןעבָאה ןענעמהַארּב יד ויּב ,ןעסָאגעג טּולּב ךילרערירּב ןרהָאי רעטרעדנּוה
 , טעטָארעגסױא ןעטסיהדדּוּב עללַא טעֶמִּב ןעּבָאה ייז ,טרהיֿפעגסיֹוא

 ןוֿפ להעֿפעּב ַא ןענהָאמרעד ּוצ גּונעג זיא ,ןזעװעג זיא גנוגלָאֿפרעֿפ יד סיורג יװ
 .כער טייצ רעשיאָאּפָארײא רעד טול םרערנּוה רהֶאי ןעטסּכעז ןיא גינָאק ןעשירניא ַא
 יר ןּוֿפ ,רנַאל ןעצנַאג םעד ןיא ןעטסיהדרוּכ ַא ןעּבעל ןעוָאל טעװ סע רעװ, ,גנּונ
 ,"ןעגרעוורער ךרוד םדיוט םּוצ טלײהטרּוארעֿפ זיא ,ןָאלײצ לעזניא רעד ויּב ןעַאלַאממיה

 יענ ויא םויהדרּוּב רעד ּואװ ,ןעידניא ץנַאג ןיא סָאװ ,ןועװעג טייצ ַא זיא סע
 ערנעלע עניילק ַא ןעטלַאהרער +אװ ןעטלעז ךיז טָאה ,טלעקיװטנע ךיז טָאה גּוא ןעריֹוּב



 57 .ןעיהניאי

 ערערנַא ןיא טעטײרּברעֿפ םזיהדדּוּב רעד ךיז טָאה רַאֿפרעד .עדניימעג עשיטסיהדדוּב
 5ּוצ ררע רעד ףיֹוא ןעשנעמ יד ןוֿפ לעטירד ץנַאג ַא ךיז טנעֿפער טציא נּוא ,רעדנָאל'
 . ןָאיגילער רעשיטסיהדדּוּב רעד

 =עגנייֵא קירּוצ רלַאּב ןעּבָאה ,ןעמיקעּב טֿכַאמ רעריוו ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד
 עֿכײר יר ןייז אֵנְקְמ טינ ללָאז קלָאֿפ סָאר ,רעהירֿפ יװ גנולייהמּוצ ןעטכַאק יד טד-היֿפ

 ?נילער עשיטסיהררוּב יד טָאה םע יװ ,טסניד סעטטָאנ ןעגיטֿכָארּפ םעד נּוא לעּפמעמ

 ,עשיטסיהדדּוּב יד רַאֿפ לעּפמעט ערעגיטֿבָארּפ ךָאנ ןעיֹוּב ןעּביײהעגנָא יז ןעּבָאה ,ןָאי
 זּומ טמָאג רערעי םורָאװ ,רעּבײװ ערעייז רַאֿפ ךיוא ,רעדנּוזעּב טטָאנ םערעי רַאֿפ
 רעירניא יד ,עֿבילטע ּוצ טַאהעג ייז ןעּבָאה רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב . ּבַײװ ןייז ןעּבָאה
 ךיז טרעמלָא ַאמהַארּב ,ןעּבעגעג טינ ּבייוו ןייַא ּוצ יו רהעמ רעטטָאג ערעייז ןעּבָאה
 ?הַארּב ןעיינ רעייז ןיא ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד עֿכלעװ , יטַאװסַארַאש ּבייװ ןייז טיפ
 .עטסניק ענָאש ןוֿפ ןיטטָאג יר יז ייּב טציא ויא יז .ןעּבעגעג טמַא ןעיינ 6 םוינַאּב
 ערמערֿפ ףיֹוא ,עַבֶמ סיטַאװסַארַאש עגילָאמַא ןעמּוקעּב טָאה ּומְׁשקַאְל ,ּבייװ ס'ונשיװ

 ,ילַאק נוא .טײקרַאּבטֿבורֿפ גּוא עּבעיל ןוֿפ ןיטמָאג יד טציא זיא נּוא ןעֿפױל ּוצ תֹונּותֲח
 םזינַאמהַארּב רעד זיא יזא . ָארעלָאח ןוֿפ נוא טסעּפ ןוֿפ ןיטטָאג יד זיא ,ּבייװ םַאוויִכ
 / . ויּב ןעטכַאק ענייז עללַא טיט גּוא רעטטָאג ענייז עללַא טימ ןעּבילּברעֿפ ןעידניא ןיא
 2 , םייצ רעגיטציא

 .עטכישעג

 ,עטֿבישעג רעשידניא רעד ןוֿפ עגינָאק גוא רעדנָאל יד ןּוֿפ טסייוו ןעמ גינעװ יו

 ?גינָאק ןעסיורג ַא ןוֿפ טרָאֿפ ןעמ טסײװ ,ןעזעוועג לעיֿפ יֹוזַא טרָאר ןענייז ייז שטָאה
 ןיא ,ַאהיִרגַאשרַאר טדָאטשטּפיֹוה רעד טימ (608846װ2) ַאהרַאנַאמ : ןעמָאנ םעד טימ ךייר
 םיורג ַא ּוצ נּוא ןרָאװעג טצעזעּב זיא דנַאל סָאד ןנעװ .עגנַאג ךייט ןּוֿפ טייז םֹורָד
 טימ זַא ,ןעגָאז לייהט ַא .תֹורָעְׁשַה עלעקנּור רּונ ָאד ןענייז ,טֿבײרגרעד ךיירגינָאק
 ךיירגינָאק ןייז רַאֿפ ַאטַארדַאהירּב גינָאק רעד סע טָאה טרּוּבעג סוטסירק רַאֿפ רהָאי 0
 :ַאמ ףיֹוא טָאה רעֿכלעװ ,ַאטאַירַארּפ גינָאק םעד ויּב גינָאק ןעטסרע םעד ןוֿפ נוא ,טֿבַאמעג
 , טריגער דנַאל םעד ףיוא עגינָאק 130 ןעּבָאה ,ןןרהָאי 803 ןוֿפ ְךֶׁשָמ ַא ןיא טרינער ַאהדַאג
 ?ּורעג ן'יהדרּוּב טָאה רע ,ַארַאזיּבמיּב גינָאק רעד טשררעהעג טרָאד טָאה 8608 רהָאי ןיא
 ןײללַא ַארַאזיּבמיּב .קלָאֿפ ןייז ןעשיווצ ןערהיֿפניײא ערהעל עיינ ןייז דִנַאל ןייז ןיא ןעֿפ
 רעד ןּוֿפ רעגנָאהנַא עגירעייֿפ ןרָאװעג ןענייז קלָאֿפ ןייז ןוֿפ רעדנעזיֹומ םהיא טימ גּוא
 ?רע ועד טימ ,(םיִחּולְׁש .סיהדרוּב) יּוׁשְקיִּב , יד טָאה ַארַאזיּבמיּב- .ערהעל עשיטסיהדדוּב
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 מָאה 5 551 רהָאי ןיא ,קרַאּפ א ק ןייז טקנעשענקעװַא ץ'יהֵדּוּב ןוֿפ סינּביױל
 . + ןָארהמ ןייז ףיוא ףיֹרַא ןײללַא זיא נוא -עטָאֿפ םעד ןעטריוט טזָאלעג ןהּוז סַארַאזיּבמיּב
 ,ןעטלַאהעג המחלמ ןעידניא טימ 6 ַא ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ ערמערֿפ עללַא יד
 ףיוא רּונ ןעּבָאה רעינָארעקַאמ רֶרנַסְּכַלַא ּוליִּפֲא נוא (םגזספ} ׁשֶויְרָד (שעצספ} ׁשֶרֹוּכ יו
 ןעידניא ןיא ןענייז סָאװ ,רעמיהטנעטסריֿפ ערענעלק יר ןעמונעגנייא טייצ רעצרוק ַא

 םינ ךיז טָאה גּוא ןזעוועג ךיירגינָאק קרַאטש ַא ןיוש זיא ַאהדַאגַאמ ; ןזעוועג לעיֿפ ױזַא !
 | י רעשרעה ןעדמערֿפ ַא ןוֿפ ןעשררעהעּב טוָאלעג

 ןעידניא ןיא ןײרַא לֵיַח ןייז טימ זיא ןודקומ רדנסּכלַא) רעפיורג רעד רֶרְנַמְּכְַא
 =ריֿפ ערענָאלק יר טימ טַאהעג ןּוהט ּוצ רעּבָא טָאה רע ,(דילת .ג) 'ֿפ 327 רהֶאי ןיא

 טימ ןעֿפלָאהעגּוצ ךָאנ םהיא נּוא ןעּבעגעגרעטנּוא םהיא לעיֿפ ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןעטס
 =ַאװַאריא גנּומסעֿפ רעד ייּב המחלמ ןיא .ןעטסריֿפ עשידניא ערעדנַא ןענעג ליח רעייז
 רע זיא גיטסעֿפ יד ןעמרוטש םייּב . ןערָאלרעֿפ ןעּבעל סָאד ריש רדנסּכלַא טָאה יש
 ךיז טָאה רעמייל יד ,רעיומ םעד ןעֿפירקּוצ רעּבירַא ףיֹורַא רעטייל ַא ףיֹוא רעטכרע רעד
 ןהעטש ,םעטסעקייֿפ ,רעגָארטרליש ןייז טימ ןײללַא זיא רע נּוא ןעֿבָארּבּוצ םהיא רעטנּוא
 +עגסיוא ןעוָאלעגּבָארַא גנטסעֿפ ןיא ךיז רע טָאה ןײללַא ,לַאװ ץֿפיוא ןעבילּבעג
 רע ,ןעֿפָארטעג םהיא טָאה לײֿפ ַא .עטרעגַאלעּב יר ןוֿפ ןעלײֿפ יד ןעגעג טלעטש
 =רליש ענייז ןעגנּורּפשעגרעטנּוא ןענייז ָאד רּונ ,ןרָאלרעֿפ ָאד ןיֹוׁש זיא רע טניימעג טָאה
 ןעשירלעה רטייז ןעּבָאה גּוא ערעדנַא יז ךָאנ , םַאערּבַא נּוא םעטסעקייּפ רעגָארט
 ,טעטערעג גינָאק

 ּוצ רעּבָא ,ּבַאשרנעּפ ןויּב ןעמּוקעגּוצ רע ןיא רעטָאּפש רהָאי פ םימ טסרע
 : .ןהעגּוצ טגַאװעג םינ רע טָאה ,ַאהּבַאדַאמ

 רעד טָאה טֿפַאשררעה רעגנורדעגנייא רעשינָארעקַאמ ןוֿפ ןעידניא טײרֿפעּב
 מָאה רע ,סָאטָאקָארדנַאש ,םהיא ןעֿפור ןעֿכירג יד יװ רעדָא ,ַאטּפּוגַארדנַאשט דלעה

 -רּוארעֿפ גנּוגירעלעּב ַא רַאֿפ זיא גּוא ַאהדַאגַאמ ןּוֿפ גינָאק םייּב טנעידעג רעהירֿפ
 יר ןיא ,דנַאל ןריוּבעג ןייז ןיא ןעֿפָאלטנע רעּבָא זיא רע ;טרױט םּוצ ןזעוועג טלייהט
 =ָארעקַאמ יר ןעגעג םיֹורַא זיא גּוא לִיַח ַא טלעמַאזעג רע טָאה ָאד ,ןעדנעגעג םּורניא
 גּוא ןערָאװעג גינָאק זיא רַע .ןעּבירטרעֿפ ןעירניא ןוֿפ רלַאּב טָאה רע עֿכלעװ ,רענ
 םָאה ךיג ,ַאהדַאגַאמ ןוֿפ גינָאק ן'טימ ןעטלַאה הָמָחֶלִמ ןעגנַאגעג ליח ןייז טימ זיא
 רעטָאּפש ,רנַאל ןייז טימ טגיניײארעֿפ ַאהרַאגַאמ טָאה נּוא ןעֶמּונעגנייֵא ךיוא םהיא רע
 רעּביא ןרָאװעג גינָאק זיא נּוא טגעיזעּב ןעטסריֿפ עניילק לעיֿפ יר ךיֹוא רע טָאה
 ,עטֿבישעג רעשירניא רער ןיא לָאמ עגיצנייא סָאד שֵעָמַּכ זיא סָאד . ןעידניא ץנַצג
 ַאטּפונַארדנַאשט טָאה טמַאטשעג .רנַאל ןעצנַאג ןרעּביא טרינער טָאה גינָאק ןייא ןעומ
 ןיא רע ,טמַאטשעגסױרַא טָאה יהדדוּב רעֿכלעװ ןּוֿפ ,איקַאש עילימַאֿפ רעּבלעז רעד ןוֿפ
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 ךָאנ ,ַארַאזודניװ ןהּוז ןייז טרינער טָאה םהיא ךָאנ .8 291 רהֶאי ןיא ןעּברָאטשעג-
 : . 'ֿפ פוס ויּב 960 ןוֿפ ,ַאקָאזַא גינָאק רער ןהּוז ןייז טרינער טָאה ַארַאזודניװ

 ער ןייז ןּוֿפ רהֶאי יירד עטסרע יד זַא ,ןעטסיהדדּוּב יד ןעלהָאצרעד םהיא ןוֿפ
 .רע טָאה רהָאי ןעטרעיֿפ ןֿפױא רּונ ,ןענַאמהַארּב יד טציטשעג לעיֿפ רע טָאה ןריג
 ' ,ַאררּומַאש ןַאמֿפױק ןעשיטסיהררוּב ַא ןעֿבָאקּבָא לעסָאק ןעסייה ַא ןיא ןעסייהעג לָאמ א
 ,טרַאשעג טינ ןנַאמֿפױק םעד סע טָאה טֿכָאקעג ןיֹוש טָאה רעסַאװ סָאד שמָאח נּוא
 .קירוצ טנָאקעג טינ ןָפֹוא םּוׁשָּב טָאה ןעמ נּוא ןערָאװעג ןעשָאלרעֿפ זיא רעײֿפ סָאר
 :רעּביא רלַאּב םהיא טָאה ,ןעגיֹוא יד ןיא גינָאק םער רַאֿפ רעדנואוו ַאזַא ,ןעדניצנָא
 רער ןערָאװעג ןיא רע נּוא ע'תָמֲא יד זיא ןָאיגילער עשיטסיהדדוּב יד זַא ,טגייצ
 , םזיהדדּוּב ןּוֿפ רעגנָאהנָא רעטסמירֿפ

 ןיא לעּפמעט ןעסיורג םער יּוׁשְקיּב  עשיטסיהדדוּב יד רַאֿפ טיֹוּבעג טָאה ַאקָאזַא
 טָאה סָאװ ,רעד ךיֹוא זיִא רע .ַארַאהיװ:ַאמַארָאקָאזַא יר נּוא ַארטָאּבילַאּפ טדָאטש רעד
 .גּוא ןעלייהט דנעזיֹוט 84 ןיא רעּכרָאק ןעטנערּברעֿפ ס'יהדרוּב ןּוֿפ ׁשַא יר טלייהטּוצ
 טימ םרּוהט ַאוַא זיא סָאד) ַאּפּוטפ ַא ןעיֹוּב ּוצ לייהט ןעדעי ףיֹוא ןעלהָאֿפעּב טָאה
 רעדּורּב ןייז ְךיֹוא גּוא .ַארטיַמַאה:גַאז רעטֿכָאט ןייז , ַארדנעהַאמ ןהּוז ןייז ,(לָאּפּוק ַא
 יר- יװ ֹזַא טּבעלעג ןעּבָאה נּוא ,ּוׁשקיּב יד ןעשיווצ ןעּבירשרעֿפ ךיז ןעּבָאה איִׁשיִּמ
 ןיא ןעטלַאהעגֿפױא ךיז רעלטעב עגילייה יד ןעּבָאה סגנַאֿפנָא .רעלטעּב ענילייה

 :יײז םויהדדּוּב םּוצ ןעוו רּונ ,ןעלָאהמ ףיֹוא גּוא גרעּב ףיֹוא , רערלעֿפ ןיא ,רעדלָאװ
 ייז ּואוו ,רעזייה ןעיוּב ןעּביײהעגנָא יז רַאֿפ ןעמ טָאה טייל עֿבײר ןענַאטשעגּוצ ןענ
 ררעזייה יד טסײלֿפעג ךיז טָאה ןנַאמ רעֿכײר נּוא גינָאק רעדעי ,ןעטלַאהֿפיֹוא ךיז ןללָאז
 +ררּוּב עטטהירעּב יד ןעדנַאטשטנע ןענייז יֹוזַא ,ןעֿכַאמ ּוצ רענָאש נּוא רעגיטרַאסיורג
 . ןעלּפמעט נּוא ןערָאנַאּפ ,"סערַאהיװ, ןערייּבעג עשיטסיה

 לעּפמעט יר ףיוא ןעטֿפירשֿפױא לעיֿפ ןעּבילּבעג ןענייז ַאקָאזַא גינָאק םעד ןוֿפ

 ןיא עֿבלעװ ,טֿפירשֿפױא טנעי זיא טמהירעּב .ןעטַאלּפ ןיימש לעיֿפ ףיֹוא נוא ןרעיומ
 : רעטרָאװ יד טימ ןעזעל ּוצ טציא ךָאנ

 !סנרעדנַא םער ןרעטסָאל טינ נּוא ןעּבױלג ןענעגייא ןייז ןרהע ללָאז רערעיק
 ןוֿפ ןעּביױלג םעד ןעטֿכַארעֿפ טינ נּוא ןעּבױלג ןייז גיטֿביר ןעמיה שנעמ רערעי טלָאװ

 ןעגָאמ .ןועװעג םּוג נּוא םּורֿפ תָּמֲא גנַאל ןיוש ןעשנעמ עללַא ןעטלָאװ ,ןרעדנַא םעד
 םעטֿבַא גינָאק רער ססָאד ,ןעקרעמ ךיז נּוא ןרָאה ןענַאהטרעטנּוא ענימ עללַא םע
 ;ֿפיוא נוא גנּוטֿכַא יד יװ ,ןָאיגילער רענעגייא ןייז ןיא ןערעי ןּוֿפ טײקגימורֿפ יד יֹוזַא םינ
 יו ןענָאיגילער ערערנַא יד רַאֿפ ךיֹוא טלהיֿפ רעדעי סָאװ ,טײקגיטֿביר

 םימ טֿכַאמעג ןעגנולדנַאהּבָא עשיטַאמָאלּפיר ןיוש טָאה ַאקָאזַא גינָאק רעּבלעזרער
 גנורניּברעֿפ עשיטַאמָאלּפיד ןיא רע זיא ױוזַא ,רעדנָאל עטיײװ ןּוֿפ עגינָאק עגערישרעֿפ
 ךַאנ נּוא סָאֿפלערַאליֿפ םויָאמעלָאטּפ טימ נּוא םַאֿבָאיטנַא גינָאק םער טימ ןענַאמשעג



: 
ְּ 

 .עטלישענ:טלעוו יד 100

 םָאד טגיטֿפָאמעּב רעריװ ןעֿבירג יד ןעּבָאה ,טרּובעג םּוטסירק רַאֿפ רהָאי 900 ,ערעדנַא
 .טערנירגעג ןעֿבײרגינַאק ענעגייא ןעּבָאה רעטלַאהטַאטש עשיֿכירג ענערישרעֿפ נּוא דנַאלי
 רעהירֿפ טָאה סָאװ ,קלָאֿפ שירַאמָאנ ַא ,ישט:עוי יר ןעמיקעגנָא ןיהַא ןענייז רעטָאּפש
 רנַאל ּבַאשרנעּפ סָאר ןעמונעגנייַא ןעּבָאה נּוא ,ץינערג רעשיועניח רעד ייּב טנהָאװעג
 ןעּבָאה ןעטיקס:ָאדניא יד .ןעטיקס:ָאדניא יד ןּוֿפ ךיירגינָאק סָאד טעדנירגעג ָאד נּוא
 עסישרעּפ יר ןעמּונעגנייא טָאה ײז ;טרּוּבעג סוטסירק ךָאנ 300 זיּב 8 85 ןּוֿפ טריגער ָאד
 טריגער גנַאל ךָאנרעד ָאד טָאה עֿכלעװ ,טֿכַאט

 .ןעּבעל ןעילימאֿפ סאד

 רעד ףיוא טגעלעגנָא ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד סָאװ ,ןןעטייקגירעװש עללַא יּב
 עטײלֿפױק נּוא רעקרעװדנַאה ,רעטייּברַאדרע יד ןעגעװטסעדנוֿפ ןעּבָאה , עטסַאק א:סיַאוז
 ךילטנעדרָא טָאה נוא ןעידניא ןיא ךייר רהעז זיא דרע יד בא טֿכעלש טינ

 ךיֹוא טרעװ ךייר זיא רעטײּברַאדרע רעד זא ,טייּברַאעּב יז טָאה סָאװ םעד טזײּפשעג
 סרערנָאזעּב ,רעקרעװדנַאה םעד טינ טיֹורֹּב ןייק טלהעֿפ סע נּוא ןַאמֿפיוק רעד ךייר
 יר ,ןעּבעל ןעגיססָאמ ןייז טימ טנעֿכײצעגסיֹוא דיִמְּת ךיז קלָאֿפ עשירניא סָאד טָאה

 שײלֿפ ; עטֿבירֿפ רלעֿפ ערערנַא גּוא זיר ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא לעטימ סגנורהַאנ טפיֹוה
 םינ ךיֹוא רעּבָא ,בֹומ םֹוי ַא ןיא רּונ ײז ןעקנירט ןײװ ,ןרעג טינ רעידניא יד ןעּבָאה
 +עּב רער ןהָא סיֹורַא טינ סַאנ ןיֿפיֹוא לָאמנײק ןענייז טייל עֿבײר יד ,ןרעװ ּוצ רֹוּכָׁש
 ,םרישנעגָאז ַא ןעטלַאהעג םהיא רעּביא טָאה רענייֵא ,עטנעירעּב ײװצ ןוֿפ גנּומיײלג
 :םּבעיל םַא .םהיא ןוֿפ ןעגילֿפ יר ןעּבײרטּבא טזומעג גידנָאטש טָאה רערעדנַא רעד
 רערעל ןעסייװ ןּוֿפ ןועװעג ןענייז ךיש יד ; רעריילק עסיײװ ןעגָארמעג יז ןעּבָאה ןעמי
 טימרעד ןענייז נּוא עגנַאל ןעגָארטעג יז ןעּבָאה ררָאּב .ןעצַאשּבָא עטלָאמעּב טימ
 ?רעללַא טַאהעג ּבעיל רהעז יז ןעּבָאה רעקלָאֿפ עטלַא עללַא יװ . ןזעװעג ץלָאטש רהעז
 ענערלָאג גוא ךעלגניריוא ענענייּב:ַאֿפלע ןעגָארטעג ןעּבָאה עֿכײר יד .גנּורעיצ יי
 ןעלַארנַאש טימ סיֿפ גּוא דנָאה יד ,ןעמערּב יד טּברַאֿפעג ןעּבָאה ןעױרֿפ יד ;ןענניד
 ,טַאהעג רונ טָאה ענייא סָאװ גנורעיצ נּוא לרעּפ ןעגָארטעג יז ןעבָאה ולַאה ןיֿפיױא ;קַאל
 ,עצנַארק ןעמולב טימ טרעיצעג יז ןעּבָאה ּפָאק םעד

 סעטטָאג נוא ןרעֿפּפָא םייּב ,ןזעװעג ןעגינגרעֿפ עטסֿבָאה סָאר יז ייּב זיא ןעצנַאט
 :םיֹוא עססַאלק ערעדנוזעּבא וצ יז יּב זיא סָאװ ,ןועװעג ןענירעצנָאט ןענייז טסניד

 עג יז ןעּבָאה רעזעגוטרָאּפ יר סָאװ ,"ַאטַאנ, : ןעמָאֹנ םעד טימ ןרָאװעג טעדליּבעג
 . ןערַאדַאיַאּב : ןעֿפור
 ךָאנרעד ןעמ טּבָארנעּב םהיא ןוֿפ ׁשַא יר נוא ןעמ טנערּברעֿפ ענעּברָאמשעג יר '

 א



 01 .ןעידניא

 ךוּב סָאד .ױרֿפ ןייז ְךיֹוא םהיא טימ ןעמ טנערּברעֿפ ןנַאמ רעד טּברַאטש ,דֹובָּכ טיכ
 גָהְנִמ רער טרעװ ןערעװ עגילייה יד ןיא רונ ,בּויָח ַא רַאֿפ טינ ּוליִפֲא סע טֿבַאמ ּונַאב
 רעטצעל רעד זיּב ןעטלַאהרעד גהנמ םעד ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד :ּוא טּבױלעג רהעז
 ָארטסקע ןייא ענַאמהַארּב רעד רהיא טגנַאלרעד ,טּברַאטש ןנַאמ רעד יװ רלַאּב . םײצ
 טינ הָטָרֲח ןייק ןיוש יז ןנָאק , ןָא םהיא טּוהמ נּוא לעטרַאנ םעד ּוצ יז טמהענ } לעטרַאנ
 יז נוא רהָאה ערהיא דלַאּב טּבלַאז ןעמ .ןענערּברעֿפ ןעוָאל ךיז זּומ נּוא ,ןעּבָאה
 .טימ ןעמַאזּוצ , טָאה יז סָאװ גנּורעיצ עטסרעייהט יד טיט ןעצוּפסיוא ךיז זּומ ןײללַא
 ענעגײא ערהיא ,ךיימ גערּב םּוצ קעװַא יז ןעמ טגָארמ ןנַאמ םענעּברָאטשעג היא
 .ינָאמרעצ רעד ּוצ ְךיֹורּב ןעמ סָאװ ץלַא נּוא ץלָאה סָאד ּוצ ןעטֿכיר רעדניק

 :םעד קעװַא ײז טינ נּוא גנורעיצ ערהיא סיוא יז טוהט גיטרַאֿפ ץלַא ןיֹוׁש זיא
 .-ץלַא :לָאמ ירד םיֹוא טרער נוא (הָיַוָל) גּוצ:נעֿײל םעד טעטיילגעּב סָאװ ,ענַאמהַארּב
 ליװ ןייז םעװ רע ּואװ .טציא ךָאנ ךיא רָאהעג םהיא ,ס'נַאמ ןיימ זיא ֿבָאה ךיא סָאװ

 ךיו יז םדנעוו ןנַאד 'יִז םהיא ןהָא ָאטשינ טרָא ןייק ָאד ןיוש זיא רימ רַאֿפ ,ןייז ךיֹוא ךיא
 ; םיוא טיירש נּוא לעמיה םוצ

 .עגילייה רהיא נּוא ,דניװ נּוא טֿפול ,רעסַאװ ,רעײֿפ ,ןרעטש גּוא ןנּוז ,דרע ,לעמיה,

 ;םינ העג ךיא זַא ,תּודָע עניימ טײז ,ַאמהַארּב נּוא ַארדניא ,ַאמַאי ,סַאשּוא , רעטמָאנ
 עניימ טייז ,ןועװעג יירט םהיא ןיּב ךיא זַא תּודע עניימ טייז ,ןנַאמ ןיימ ןּוֿפ קעװַא

 יו תּורע עניימ טייז ,תּודע עניימ טייז ,הודע

 :םהיא טמהענ ,רעּפרָאק ןעטריוט ןעּבענ קעװַא ךיז יז טנעל רעטרָאװ יד טימ
 :ץלָאה סָאר טדניצ דניק ןענייא רהיא ,טדיֹוט ןעֿכילקערש רהיא ףיֹוא םרַאװ נּוא םּורַא
 ןעיירש רנעסירצרַאה רהיא ןרָאה ּוצ טינ ,ןעגניז ּוצ דעילַא ןָא ןעּבײה עללַא גּוא ןָא

 ,תולוק ע-היא ּוצ ףֹוכ ַא טֿכַאמ רעיײֿפ סָאד ויּב
 'יר ,רעידניא עשינַאמהַארּב יד ייּב טציא ךָאנ ךיז טלַאה גהנמ רערליװ רעד -

 -ןענעװטסערנוֿפ ,ןהעשעג רהעמ טינ םניזַא ללָאז םע גנּוטֿבַא טיג גנּוריגער עשילגנע
 ,ןערנעגעג ענערישרעֿפ ןיא טֿפָא ךָאנ טֿפערט סע נּוא ןעטיהנייַא טינ ןעמ ןנָאק

 -רהיא ךָאנ טול ,זיירּפ ןעסיוװעג ַא רַאֿפ רעטֿבָאמ ןייז טֿפױקרעֿפ רעטָאֿפ רעדעי
 -רעטָאּפש ,רעטָאֿפ םּוצ ןרָאהעג רלעג סָאד טגעלֿפ ּבײהנָא ןיא ,טײקנָאש נּוא םּוחָי
 .=עג טָאה רענייא זַא גּוא ,ןענַאמהַארּב יד ןעלהָאצעּב טזומעג וײרּפ םעד ןעמ טָאה

 -ןייז ןּוֿפ ,לעריימ םיװעג ַא רַאֿפ טָאה רע זַא ,ןענַאמהַארּב ַא ןוֿפ לעטעצ ַא טֿבַארּב
 לליװ יז יצ לליװ יז יצ ןרָאװעג הָלַּכ ןייז לעריימ סָאד זיא טלהָאצעּב זײרּפ ןעד ,עטכַאק
 -רע ליֿפיװ טֿפױקעג רע טָאה רעּביײװ ערערהעמ ןעֿפױק ךיז טלָאװעג רענייא טָאה ,טינ
 םנַאמ םעד זיא ױרֿפ יד .טַאהעג ּבייװ ןייא רונ אֵיסיַאוו ַא טָאה ךילנהָאװענ ; לליװ
 :ההיא יװ ןרהע םהיא ללָאז ױ ,ןָא רהיא טגָאז ץעזעג סָאד ,ןזעוועג םוהמנענייא

 .גילייה ַא זיא טגָאז רע סָאװ ,סטֿכינעגױט ַא נוא רֹוּכָׁש ַא זיא רע ןעוו טסּבלעז ,טטַָאנ



 .ץעטכיטענ-טלעוו יד 1טצ

 ךיז יז לליוו . ןעטֿכַארטרעּביא נוא ןעגָארֿפרעּביא טינ רהָאט יז נּוא רהיא רַאֿפ טָאּבעג
 םַאזנייא ןעּביילּב ןעּבעל ץנַאג רהיא יז זּומ ,רעּפרָאק ןעטריוט ןייז טימ ןענערּברעֿפ טינ
 ,גײרַא טינ ךיז ּוצ םענייק רהָאט ,ןעהעגסױרַא טינ םהיא ןּוֿפ רהָאט ,רעמיצ רהיא ןיא
 =עּברָאטשעג רהיא ןּוֿפ עלעעז רעד רַאֿפ טעּבעג עמורֿפ ןיא רּונ ןעגנערּברעֿפ ,ןעוָאל
 םהיא ּוצ רָאהעג יז ,טינ עדער ןייק זיא טריומ ןייז ךָאנ ןעּבָאה הָנּותַח ןיֿפ , ןנַאמ םענ:
 עסיוועג ןעגעװטסעדנוֿפ יז טָאה ןעּבעל סנַאמ ןיא ,ןעּבעל ןיא יו ךיילג טדיומ ץ'ֿכָאנ-
 ןיא ןעמענלייהט ,ןעשנעמ ןעשיווצ ךיז ןעזייו ןעגָאמ טנעלֿפ ,טַאהעג טײהײרֿפ
 םימ טָאה יז ןנעוו טסּבלעז ,ןעקעררעֿפ םיִנָּפ םָאד ןעֿפרַאד טינ נּוא טסניד סעטטָאג;

 רהיא יירט ןייז ּוצ ןועוועג זיא ױרֿפ רער ןּוֿפ טֿכילֿפּפ יד .טרערעג םײלסנַאמ עדמערֿפ -
 ןנַאמ ןערמערֿפ ַא ןוֿפ ךיז ללָאז יז ױרֿפ ןייז ןעטיה ּוצ ,ןנַאמ ןוֿפ טֿכילֿפּפ יד נּוא ןנַאמ:
 עללַא נּוא ןעטיה ןיײללַא ךיז יז זּומ ןעּברָאטשעג רעּבָא רע זיא ; ןערהיֿפרעֿפ ןעזָאל טינ
 ,ןעּבעג גנּוטֿכַא טּוג ףיורַאד ןעזּומ עטנַאקעּב ערהיא-

 רּונ ךילריטַאנ ,םעטֿכַאעג רהעז ןועװעג רעידניא עטלַא יד ייּב זיא טסַאג ַא
 ןעמעללַא רַאֿפ רעהירֿפ ןעמ טָאה טסַאג םעד .עטסַאק רענעגייא רעד ןוֿפ טסאג ַא
 .שיט םּוצ ןהעג טגָאמעג המריוו רעד טָאה ,ןסעגעגּבָא טָאה רע ןנעוו טסרע ,טנעירעב:

 ,רּוטלּוק

 עללַא יר ןוֿפ ,רעטטּומ יד רַאֿפ יז טנעֿפער ןעמ סָאװ ,עֿכַארּפש טירקסנַאס יד
 :נייא יד ּבײהנָא ןיא זיא ,דנּוציא ןערער רעקלָאֿפ עשיאָאּפָארייַא יר סָאװ ,ןעֿכַארּפש-
 רַאֿפ רהֶאי טרעדנּוה רעיֿפ טימ ןועװעג ןעידניא ץנַאג ןיא עֿבַארּפש םקלָאֿפ עגיצ'
 ןייז ּוצ עֿכַארּפש סקלָאֿפ טרָאהעגֿפױא רעּבָא יז טָאה ,גנונֿבער טייצ רעגיטציא רעד
 ערעֿבָאה נּוא עמרהעלעג יד ןעשיווצ עֿכַארּפש סגנַאגמּוא יד ןעּבילּבעג רּונ ויא גוא'
 | . ןעסַאלק

 ,רעֿכיּב סנָאיגילער עשינַאמהַארּב עללַא ןעּבירשעג ןענייז עֿבַארּפש רער ןיא
 ,ייז ףיֹוא םיִׁשּורַּפ עגנעמ יר טימ ּונַאמ ךּוּב-ץעזעג סָאר ךיוא יֹוזַא ןעדעוו יד יוז:

 :ּפינע יר יװ טינ ,תֹויָהֹוא םימ ןָא ּבײהנָא ןוֿפ רעירניא יד ןעּבָאה ןעּבירשעג =
 *עניח יר יװ טינ גּוא רליּב ַא ןיא ןעקנַארעג ַא רָאֿפ ןעלעטש סָאװ ,ןערּוגיֿפ טימ רעט
 ,טרָאװ ץנַאג ַא רָאֿפ ןעֿכײצ ןיא ןלעטש םָאװ רעש

 ןענייז ןרָאװעג ןעּבירשעג עֿכַארּפש רער ןיא ןענייז סָאװ ,רעֿכיּב עטסעטלָא יד
 .טרעלקרע נּוא טרערדנָאעג ,ןעּבענעגּוצ לעיֿפ יז ּוצ ןעמ טָאה רעטָאּפש ,ןערעוו יד:
 (םיִריִׁש) עטֿכירעג עסיֹורג ייווצ יד ןעמ טנעֿכער עטֿכירעגנערלעה עטסעטלָא יד ןּוֿפ-
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 תֹומְחְלִמ עטסרע יד רָאֿפ טלעטש ,ַאמַארַאּבַאהַאמ  ,ַאנאַיַאמַאר גוא .ַאטַארַאּבַאהַאמ
 זַאטנַאֿפ לעיֿפ טימ ,ּורנַאּפ נּוא ּורּוק רעמיהטנעטסריֿפ עשידניא עדייּב יד ןעשיווצ
 :עטיל עטערליּבעג יר ןעשיווצ טסּבלעז הטרעוו ַא טציא ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,יזעָאּפ נו
 הָמָחְלִמ יד טרערליש גוא ןרָאװעג טסַאֿפרעֿפ רעמָאּפש ןיוש זיא ַאנאַיַאמַאר ,  ןערּוטַאד
 טֿבירעג םעד ןיא ,ןַאקער ץֿפױא טנהָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ עדליװ יד טימ
 דלעה רעמּורֿפ רעד יװ ןעגנולהָאצרע עֿכילריטַאנרעּביא עשיטסַאטנַאֿפ רָאֿפ ןעמוק

 רער ןרָאװעג סַעַּכ ןיא םהיא ףיוא זיא רַאֿפרעד ,ןַאקעד םעד ןעמּונעגנייַא טָאה ַאמַאר
 ןעמּונעגּוצ טָאה נּוא ןָאליײצ לעזניא רעד ףיֹוא טריגער טָאה סָאװ ,ַאנַאװַאר גינָאקנעזיר
 , ןעֿפֿפַא יר ןוֿפ גינָאק םער ףליה ּוצ ןעֿפורעג טָאה ַאמַאר ,ַאטיז יֹורֿפ ןייז םהיא ייּב
 קלָאֿפ ם'ייּב זיא ַאמַאר .ַאטיז יֹורֿפ ןייז טײרֿפעּב נוא ַאנַאװַאר םעד טדיֹוטעג טָאה
 םלעטשרעֿפ ךיז טָאה ּונשיװ טמָאנ רעד זַא ,טּבױלג ןעמ נּוא ןרָאװענ טגילײהרעֿפ
 םענעי ןעמהעננייא טנָאקעג טָאה ןײללַא רע רּונ יקַאט נּוא ַאמַאר דלעה םעד רַאֿפ
 . גינָאק:ןעזיר

 יװ ,רעֿכיּב ןעטרַא ערעדנַא ךָאנ ןעּבעירשעג ןענייז ןעטייצ ערעטָאּפש ןיא
 :ֿביר רעשיטַאמַארד רעטסָארג רעד .רעֿכיּב עשיטַאמעטַאמ ךיוא נּוא ,ןעמַארד עגינייא
 זיא ןעירניא ןנעוו , ןעטייצ יד ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,ַאזַארילַאק ךיז טנעֿכער רעט
 =ניא יד ךיז ןעּבָאה ץלַא ןיא יו רהעמ .רעשררעה עדמערֿפ ןוֿפ ןזעוועג טשררעהעּב

 עֿכַארּפש טירקסנַאס יד .טֿפַאשנעססיװ רעשיטַאממַארג רעד ןיא טנעֿבײצעגסיוא רעד
 רע ּוצ טֿבײל יז יו ַאמעטסיז עטייּברַאעגסיױא עגיטֿכיר ַא טָאה נּוא טלעגערעג זיא

 םּונ ַאזַא טָאה סָאװ ,עטסרע יד יז זיא ,ןעגָאז ןעמ ןנָאק ,ןעֿבארּפש עטלַא ןוֿפ .ןענרעל
 . קיטַאממַארג עטייּבראעּב -

 רַאֿפ ןרעדנואוועּב ּוצ קלָאֿפ עשירניא עטלַא סָאד זיא ץלא ןיא יװ רהעמ רּונ
 טיט ןרָאװעג טיוּבעג ןענייז סָאװ ,ןעליײה נּוא ןעטסַאלַאּפ ,לעּפמעט עֿבילטסניק יר
 . ץנַאג טציא ךָאנ ןענייז יז ןוֿפ לעיֿפ נּוא קירּוצ ןערהָאי רעדנעזיוט

 םלעקיווטנע טסנוקײיוּב יד רעידניא יד ייּב ךיֹוא ךיז טָאה רעקלָאֿפ עללַא ייּב יו
 -וצ ןעּבָאה סָאװ ,ןזעוװעג עטסרע יר ןענייז ןעטסיהדדרּוּב יד . ןָאיגילער רעד ּבעיל ּוצ -

 ,ץַארַאהיװ נוא ןעּפוטס ,ןערָאנַאּפ , ןעלּפמעמ ןעיֹוּב ןעּבײהעגנָא ןָאיגילער רעייז ּבעיל

 ?רַאטש זיא טֿכַאמ רעייז לעיֿפװ טימ נּוא ןענַאמהַארּב יד ןּוהטעג ךָאנ ןעּבָאה יז ךָאנ
 רעֿבײר לעּפמעט ערעייז ְךיֹוא ןענייז לעיֿפ יֹוזַא טימ ןעטסיהדרּוּב יד ףיֹוא ןרָאװעג רעק
 : , רעֿבילטסניק נּוא

 ןיא : ה .ד ,ןעלייה ןיא טיוּבעג ןענייז לעּפמעט עשינַאמהַארּב ןעטסניימ יד |
 נּוא ַאטנַאֿפעלע ןיא לעּפמעטנעולעֿפ יר ןענייז טמהירעּב . ןעזלעֿפ עטלייהעגסיוא !
 עֿבילטע טימ טיוּבעג ררע רעד רעטנוא ןענייז טדָאמש עצנַאנ טעֶמּכ ,ַארָאללע :
 ;לעטשּוצרָאֿפ ךיז רעווש זיא סע .לעּפמעט ןעזעיר עֿבילרעדנואוו נּוא רעזייה עגיקָאטש !
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 יד ;טסָאקעג ןעּבָאה עריײּבעג עֿכלעזַא סָאװ ,טסנּוק עסיורג נּוא טײּברַא לעיֿפ יד
 =עּב ךילמסניק ןייטש ןוֿפ זיא ץלַא ,ּפערט נּוא ןעיערעלַאג יד ,ןעּוטַאטס יד ,ןעליײז
 קלָאֿפ עשירניא סָאד זיא ןייז טקירררעטנוא ןייז ללַא ייּב זַא ,טזיײװ סָאד נּוא ,טיײּברַא
 טײּברַאנעעיר עטסנָאש יד טנָאקעג טָאה נּוא ןועװעג קלָאֿפ גיהעֿפ ַא רעהעז טרָאֿב
 ןענַאמהַארּב יד ןעידניא טָאה ןעלּפמעט עללַא יד זַא ,ּוליִּפֲא ןעגָאז לעיֿפ . ןערהיֿפסיֹוא
 רעייז טימ ןעּבָאה ןענַאמהַארּב יד ,תָמֲא זיא סע זַא ןייז ןנָאק םע ,ןעקנַאדרעֿפ ּוצ
 איסיַאװ ןעּבָאה רעּבָא טיּברַא יד טרהיֿפעגסױא ,ןעּבעגעגסױרַא ןַאלּפ םער יזַאטנַאֿפ
 :ערעטיּב רעייז ןעקנַאדרעֿפ ּוצ ןענַאמהַארּב עּבלעז יד ןעּבָאה עֿבלעװ ,אָירדּוס נּוא
 לָא יר ןוֿפ ןרָאװעג טעװידָאהעגכיֹוא ײז יא זיא סָאװ ,ןעּבעל נּוא רימַאנ עשיטֿפענק
 ,םציא זיּב ןעּבילבעג גּוא ןעטייצ עטסעט

 .=.הנעי



 (8פע:1װ) ןעטּפינע :

 ,(דנאל סאד)

 ןערנעגעג עגירעל עטנהָאװעּב טינ ךָאנ ןענייז רעדנָאל עטסעטלָא יד ןנעוו
 ,טֿבַאמעג רעדנָאל רַאֿפ רעטָאּפש יז ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ ענעי ןנעװ ,ןועװעג
 עניילק ןיא רערָא ,ןעילימַאֿפ ענלעצנייא ןיא ,ןעררעה ערעײז טימ ךָאנ ךיז ןעּבָאה
 גּוא ןזעװעג דנַאל ַא גנַאל םִיַרְצִמ ןיֹוש זיא ,ןעּבירטעגמוא טרָא ּוצ םרָא ןוֿפ ,םיִמָבָׁש
 טַאהעג גנּודליּב לעיֿפ יֹזַא ןיֹוש טָאה ,םהיא ןיא טנהָאװעג טָאה סָאװ ,קלָאֿפ סָאד
 ײז ןוֿפ לעיֿפ סָאװ , ןעטנעמּונָאמ נּוא לעּפמעמ ,ןעטסַאלַאּפ עֿבלעוַא ןעיוּב ןענָאק יא
 ,יײז טהעז סָאװ ,םעדעי רַאֿפ רעדנּואװ ַא ןענייז נּוא טציא ךָאנ ךיז ןעטלַאה

 :ָאילּביּב עטלַא עסיֹורג רייהעגנוא ַא זיא ,רעּבײרש עטֿכישעג יד ןעגָאז ,םִיַרְצִמ
 ,(* ערימַאריּפ ַא נּוא טסַאלַאּפ ַא ,לעּפמעט ַא זיא רהיא ןיא ךּוּב םערעי סָאװ ,ַאקעמ
 , ןערהָאי רעדנעזיוט לעיֿפ ןוֿפ ןעמייצ גוא ןעשנעמ ןּוֿפ ןעטֿכישעג ןעלהָאצרעד יז ניא
 ןעֿפַאשעג ןעּבָאה נּוא טנָאקעג לָאמ ַא ןעּבָאה ןעשנעמ סָאװ ,ץלַא ףיֹוא תּורֵע ןעגָאז גּוא
 : | .טלעװ רעד ןיא

 ,רהָאי רעגנּוה ַא ןיא ,יא ּוניֵבָא םֶהָרְבַא ןנעװ ,םייצ רעטלַא רענעי ןיא ןיוש
 טָאה ,ןעמּוקעג םִיַרְיִמ ןיא זיא נּוא ןַעַנְּכ דנַאל ם'נוֿפ ןהעג ּוצ סיֹורַא ןזעװעג ןעגנּואוצע
 גוא ןעּבָארגעג ןעלַאנַאק גנַאל ןיֹוש טָאה סָאװ ,קלָאֿפ טלַא ַא ןענוֿפעג טרָאד ןיֹוש רע
 רעגינעוו טינ רֶׁשְפֶא ךױ רע טָאה ,ײז ףיוא גידנעקוק נּוא ,טיֹוּבענסיוא ןעריטַאריּפ
 טֿפֶא טרהָאֿפ סָאװ ,רעדנעזייר רעדעי טציא ךָאנ ךיז טרעדנּואװ סע יװ ,טרעדנּואװעג
 . ןהעז ּוצ ײז ָארטסקע ,טײװ ןעלײמ רעדנעזיֹומ

 טרָאד זיא ףֵסֹוי סָאװ ,םעד ּבעיל ּוצ רונ םינ טנַאקעּב טלעװ רעד זיא ,םירצמ
 םָאר ןעסּכַאװעגסיוא םהיא ןיא זיא תֹוׁשָתנ גיצּביז ןוֿפ סָאװ נּוא ןזעװעג ְךֶלֶמְל הָנָׁשִּמ

 רעּבָא ,ןעריֹוּבעג טרָאר זיא סָאװ ץ'הָׁשֹמ ןעֿבילטטָאג םעד ךרּור ,לֵאָרָׂשִי קלָאֿפ עגיּבייֵא
 =נערָאק יד רַאֿפ ןועװעג טמהירעּב םּורַא טײװ רעמָאּפש נּוא רעירֿפ ךָאנ זיא סע
 / ןעמ טגעלֿפ טיװ גּוא טנעהָאנ ןוֿפ נוא ,םלעװ רעטלַא רעצגַאנ רעד רַאֿפ רעממַאק

 . ןרעוו טלהַאצרעד רעטייוו טעיו ןעדימַאריּפ יד ןעגעוו =
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 4405. טססטטששטי,עע?ע?ט...../,/9 2,222: טיי

 רַעָּפַא ךָאנ ןעמ טָאה רערנָאל ערערנַא ןיא ןנעװ ,טיורּב נּוא הָאּובְּת ןעֿפױק ןעמוק
 .טעָאועג טינ ךָאנ נּוא טרעקַאעג טינ

 םע ללָאז ןעמ ןנעװ ,ןועװעג רנַאל ןילק ץנַאג ַא םִיַרְצִמ ןיא םער םעללַא ײּב
 ,ררע סַאּפ רעלָאמש ַא ןעצנַאנ ןיא .רעדנָאל עגיטציא ןוֿפ םיֹורג רער טימ ןעֿבײלגרעֿפ
 עללַא ןוֿפ םַעָמַּכ םּורַא סע ןעלגניר סָאװ ,ןעטסיװ גּוא גרעּב ןעשיווצ טרַאּפשעגנייַא
 .ַאקירֿפַא ןּוֿפ גערּב (תיִחְרָזִמ תיִנֹוּפְצ) ןעֿכילטסָא:ררָאנ םעד ןיא טנעיל סע ,ןעטײז
 ךיז טהיצ נּוא (ןֹוכיֵּתַה-םַי) רעעמ לעטימ ןעגערּב יד ןוֿפ טז ןֹופָצ ןיא ןָא ךיז טּביײה
 ץינערג עטצעל יד ,טײז םֹורָד ּוצ ףיֹורַא רעֿכָאה טסרעוו 800 ןוֿפ ךֶרֶע ַא גנעל ַא ןיא
 ,(גָארָאּפ רעדָא ללַאֿפ רעססַאװ) טקַארַאטַאק לינ ןעטצעל םעד ןעּבענ זיא םֹורָד ןיא

 םודד ןוֿפ ,גנַאנ זעגנַאל ןייז ןיא טָאה (רֹואָי) םּוליִנ רעדָא ,לינ ךייט רעסיֹורג רעד סָאװ :
 .עֿכלעוַא ערערהעמ , םירצמ ויִּב

 סָאװ ,דנַאל:ֿכַאלֿפ לָאמש ַא ןָא ךיז טּביה טקַארַאטַאק:לינ ןעטצעל םעד ןוֿפ
 ןעטיילגעב גנעל רעצנַאג רעד ןיא . ןעטֿפלעה ייווצ ןיא סע טריײנשּוצ לינ ךייט רעד
 ןוֿפ רענייא טײװ םינ גרעּב עֿבױה עגנַאל ײװצ ,בֶרֲעַמ נּוא חַרְזִמ ןיא ,לינ םעד ָאר

 ןעֿפור סָאװ ,ןעדנעגעג יר ןיא םירצמ ןּוֿפ טיירּב עצַאג יד זַא ,יֹזַא ןרעדנַא םעד
 ,ליימ 3 ויּב 2 יו רהעמ טינ זיא "ןעטּפיגע לעטימ, גּוא "ןעטפיגע רעּבָא, : ךיז

 סָאװ ,ןוכיּתה-םי ןיא ןירַא טלַאֿפ לינ רער רערהע ךךֶרֶע ַא ליימ גיצנַאװצ טימ
 ,ברעמ ּוצ נּוא חרומ ּוצ רהעמ רעדנַאנַאֿפ גרעּב יד ךיז ןעהעג ,טייז ןופצ ןיא זיא
 יװ טרעװ סע ויּב ,ןרעװ ּוצ רעטיירּב ץלַא רעגירדינ סָאװ ,ןָא טּביה דנַאל סָאד

 : ןעבעגעג ןעמָאנַא רנעגעג יר ןעֿבירג יר ןעּבָאה םער ּבעילּוצ סָאװ ,קעיירד ַא
 י / ּתָלֵר ןעגיטנַאק יירד רעייז ןָא ןעֿפור יז יװ ,"ַאטלע ד,

 ,ןעֿפײט ערערנוזעב יירד ןיא לינ רעד ךיז טלייהטוצ דנעגעג ַאטלעד רעד ןיא
 רערעדנַא רעד ; ײלינ רשיזולעּפ, : טסייה נּוא תינוֿפצ תיחרזמ ןיא ךיז טהיצ רענייא
 םהעג רעטירד רעד ; "לינ רעשיּפָאנַאק, : טסייה נּוא תינופצ תיברעמ ןיא ךיז טהיצ
 ,ןעללַאֿפ ןעֿבײט יירד עללַא ;"לינ רעשיטינעּבעו רער : טסייה נּוא ןעטימ ןעטֿכער ןיא
 ,ןיירַא םַי ןיא ,רעטרָא ענערישרעֿפ ןיא

 לעיֿפ ךריד רעריוו ןעדיינש ,ןעֿכײט יד ןעשיווצ ,דנעגעג ַאטלער עצנַאג יד
 טוָאלעג ,ןעטייצ ענערישרעֿפ ןיא ,ןעּבָאה םירצמ ןּוֿפ עגינָאק יד עֿכלעװ ,ןעלַאנַאק
 ןערהיֿפרעּביא סָאר ןרעגנירגרעֿפ ּוצ נּוא דנַאל סָאד םעד ךרּוד ןרעסעּברעֿפ ּוצ ,ןעּבָארג
 ,ןעטסַאלַאּפ ערעייז ןרעיומ ּוצ טֿכױרּבעג ןעּבָאה יז סָאװ ,רעניימש ערעווש לעיֿפ יד
 . לעפמעט גּוא ןעריטַאריּפ

 ,רנַאל טייז חרזמ ןוֿפ ןופצ זיּב םֹורָד ןּוֿפ ךיז טהיצ סָאװ ,גרַאּב רעגנַאל רעד
 ןלשיווצ םגיל סָאװ ,(בֵרֲע רֶּבְרִמ) עטסיוו רעשיבַארַא רער ןּוֿפ םירצמ ּבָא טלייהמ
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 םלעטשרעֿפ ,טייז בֶרַעַמ ּוצ ךיז טהיצ סָאװ , גרַאּב רעד נּוא ;ףּוס-םַי םעד :ּוא םִיַרְצִמי

 .(בּול רֶּבְרִמ) עטסיוו רעשיּביל רעגידמַאז רעסיורג רעד ןּוֿפ סע
 .ינָאזעּב ,ןעטפינע רעטנּוא ןיא ,ןעקּורט נּוא םייה זיא םירצמ ןיא טַאמילק סָאד

 .לעדנענער ןיילק ַא רהָאי ןיא לָאמניײא ךָאנ טֿפערט ,דנעגעג ַאטלעד רעד ןיא ,םרעד

 ,רהָאי ןהעצ עללא ףיֹוא ןעגער ןייא ,ךילטינשֿברּוד ,ךיז טנעֿכער ןעטּפיגע רעּבָא ןיא

 ּוליִּפֲא טינ טרַאש טייקנעקורט יד נּוא דנזעג נּוא םּוג טֿפּול יד זיא ןעגעװטסעדנוֿפ
 ,סיֹורַא ךיז ןּוֿפ טיג דנַאל סָאד סָאװ ,הָאּובְּת לעיֿפ יר ןּוֿפ טײקנעהטָארעג רעד ּוצ'

 ,רניװ ןֹופָצ ַא םירצמ ןיא טשררעה , לירּפַא זיּב ינּוי ןוֿפ ,טַאנָאמ 10 עצנַאג
 ץלַא טשירֿפרעד נּוא טֿפול עסייה יד ּבָא טלהיק ,רעעמ לעטימ ןּוֿפ טמּוק רעֿבלעוצ
 טשררעה ,יַאמ נּוא לירּפַא ,עטַאנָאמ פ יד ןיא רּונ ,דנַאל ןיא טסּכַאװ נּוא טּבעל סָאוװז

 עסּכיװעג עללַא םיוא טנעקירט רעֿכלעװ ,רניוו םֹורָד רענעקורט רעסייה רעד ָאד
 .םּורא ןעטסיוו יד ןוֿפ ןָא טגָארמ רע סָאװ ,ּביומש נּוא דמַאז טימ ץלַא טקעדרעֿפ גּוא !

 גרעּב יד לײװ ,ןּוהטנָא טינ ךיֹוא דניוורְּבְרִמ רעד ןנָאק רעּבָא ןעדַאש עסיֹורע
 ,םַאנָאמ 9 עצנַאג יד ןיא נּוא ,טֿכַאמ רעדנעּברַאדרעֿפ ןייז ןּוֿפ דנַאל סָאד ןלעטשרעֿפ-|
 ץטיה נּוא ּביומש רעד , ןעקּורטּוצ טֿפּול יד זיא יז ןיא סָאװ , גָאט 10 רּונ ןעמ טנעֿכער
 יר נּוא טנהָאװענ טימרעד רענהָאװנייַא יד ןענייז סנעגירּביא ;ןעגָארט רעד ּוצ רעוושי
 ּוצ רעּביא ּואו רעלהעק יד ןיא ןרעמיצ עטיירג ןיוש ןעּבָאה יז ןּוֿפ עֿבילגָאמרעֿפ
 ,טייצ ענעקורמ יד ןעדייל

 גוא רענטרָאנ עטצנַאלֿפעג רעסיוא ,ָאטשינ דנַאל ןעצנַאג ןיא ןענייז רעדלָאװ
 -יוב ןעיצַאקַא נּוא ןעמלַאּפ ןוֿפ ןעּפּורג טֿפָא ןעגעווטסעד ןוֿפ ןעמ טנעגעּב , ןעקרַאּפי
 יװ , תֹויַח לעיֿפ ,ןענוֿפעג ָאר ןעגעװטסעדנוֿפ ,ךיז ןעּבָאה ןעטייצ עטלַא ןיא .רעמ
 םימ ןועועג לּוֿפ לינ רער זיא סרעדנּוזעּב ,ןעגנַאלשןעזעיר גּוא ןרעגיט ,ןעּבייל
 רהעמ תֹויַח עֿבלעזַא ןענייז טייִצ רעטצעל רעד ןיא ,ןעמַאטָאּפָאּפּפיה נּוא ןעלידָאקָארק
 םורד ןעמייוו ןיא לינ ןיא ךָאנ ךיז ןעניֿפעג ןעמַאטָאּפָאּפּפיה נּוא ןעלידָאקָארק , ָאטשינ

 ,ַאקירֿפַא ןעטימ ןיא
 . עצרַאװש סָאד ,ײטמעק, : ןעֿפּורעגנָא רנַאל רעיײיז ןעּבָאה םיִרְצִמ טטלַא יד

 ,טנהָאװעג רנַאל ןיא ייז רַאֿפ רעהירֿפ טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ןעצרַאװש םעד רעּביא םיוועג

 זיא ,םּורַא ןעטסיוו עגידמַאז יד טימ ךײלגרעֿפ ןיא סָאװ ,םער ּבעיל ּוצ רֵׁשַּפָא נּוא
 ןעֿכירג יד .רּבדמ ןעדנעדנעלּב ןעטימ ןיא ןזעוועג דרע סַאּפ רעצרַאװש ַא דנַאל סָאד
 רֵרֹוׁשָמ רעייז יו ,ײסָאטֿפיגָא, ןעמָאנ םעד ּבעילּוצ ןע טּפי גע, : רנַאל סָאד ןעֿפּוד- !

 סָאר ןעּכָאה לֵאָרְׂשִייַנְּב יד ,ןעֿפּורעגנָא ןעטייצ ענייז ןיא לינ ךיימ םעד טָאה רעמָאה;
 .,םירצמ ןוֿפ סױרַא טמַאטש סָאװ ,קלָאֿפ סָאד ּבעילּוצ ,םִיַרְצִמ : ןעֿפּורעגנָא דנַאל

 ציא רנַאל עצנַאנ סָאד סָאװ ,םעד ּבעילּוצ יקַאמ רַׁשָפֶא נּוא ,ןהוז םַחנןִּב םֶחֵ
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 :שַאײבּבעה סָאד טיידעּב סע יװ ,גנרעּב עגנַאל ייווצ יד ןעשיווצ גנע נּוא לָאמש ױױזַא

 , טײקלָאמש ,טֿפַאשגנע ,רֵצֵמ : טרָאװ

 . םִיַרְצִמ רֹואיו םּוליִנ רעֶדָא ,ליִנ רעֶד

 .עסיורג ןעשיווצ ךָאנ נּוא טַאמילק ןעפייה ַאזַא רעטנּוא זַא , ךיז טהעטשרעֿפ סע
 ןעּבָאה טינ ללָאז סע ןנעװ ,ןזעועג עטסיװַא רּונ דנַאל סָאד טלָאװ ,ןעטסיװ ענידמַאז
 יקַאט טגָאז רעּבירַאד ,ןעֿכַאמ ּוצ רַאּבטֿבּורֿפ נּוא ןעקנירשּוצנָא דרע יד ךייט יא
 :םימ יװ רהעמ ןײללַא זיא רעֿכלעװ ,טָאדָארעה רעּבײרש=עטֿבישעג רעשיֿכירג רעד

 זַא ,ןעּבירשעּב םִיַרְצִמ ןוֿפ עטֿבישעג יר גּוא ןועוועג דנַאל ןיא קירּוצ רהָאי 0
 ומָאה לינ רעד : ,ה ,ד ,לינ םינוֿפ קנעשעג ַא יו רהעמ םינ זיא ןעטּפינע 0:
 ןעשנעמ םער נּוא טֿבַאמעג רַאּבטֿכורֿפ סע טָאה ,ןעסירעגּבָא עטסיוו רעד ןוֿפ סַאּפ ַא
 , טקנעשעג הֶנָּתַמ ַא

 רעד .,לינ:ןעָאלּב ןוֿפ נּוא ?ןעסיוו ןּוֿפ : ןעֿבײמ ייװצ ןוֿפ טהעטשעּב לינ רעד

 םֹורָד ןעטייוו ןיא ,(ָארעֶזָא) ןעקעּב:רעּפַאװ ןעסיורג םעד ןּוֿפ םיֹורַא טסילֿפ לינ:רעסייוו

 ךךיז טּבייה ,לינ:רעָאלּב רעד ,טייז ןֹופָצ ּוצ ּבָארַא רעגירדינ ץלַא טסילֿפ נּוא ַאקירֿפַא
 :טנעגענעּב רע ויּב ַאקירֿפַא חֶרְזִמ ןיא טסילֿפ ,דנעגעג ןעפלַא רעשיניסעּבַא רעד ןיא ןָא

 ךענַאר ןוֿפ .ַאקירֿפַא ןעטימ ןיא ,םּוטרַאח טדָאטש רעד ןעּבענ לינ:ןעסייוו ן'טימ ךיז
 ץלַא ןערנעגעג ערעֿבָאה ןּוֿפ טסילֿפ סָאװ ,ךייט רעסיורג ןייא ערייּב יד ןוֿפ טרעוו ןָא
 :שַארַאּפ נּוא ןעללַאֿפ רעסַאװ לעיֿפ יֹוזַא רע טָאה רַאֿפרעד סָאװ ,ּבָארַא ערעגירדינ ןיא

 ַאזַא ןוֿפ טייוו םינ ."עטקַארַאטַאק-לינ, ןעמָאנ םעד טימ טנַאקעּב ןענייז סָאװ ,ןע

 ךיז ןעניֿפעג .,געװ ןעגנַאל ןייז ןיא רעטצעל רעד ןיֹוש זיא רע סָאװ ,ללַאֿפ:רעסַאװ
 =עג ןענייז ייז ףיֹוא ,עניטנַאֿפעלע גּוא ַאליהֿפ ,ןעלזניא עסיורג ייווצ לינ ןעטימ ןיא
 ,לעזניא יד ןוֿפ ןעמָאנ ןעּבלעז םעד טימ טרָאטש עשיטּפיגע ייווצ עטסרע יד טיֹוּב
 :ּפיגע רער ןיא ךיז טֿפּור סָאװ ,דנַאל לייהט רעד ןָא ךיז טּבייה ןָא דנעגעג םעד ןוֿפ

 ןעּבעהט .,טרַאטשטּפיוה רענעזעוועג רעד ןוֿפ .ײןעטּפיגע רעּבָא; :עטֿבישעג רעש ט
 טֿפּור סָאװ ,,רנעגעג יר ןָא ךיז טּבײה ,רנַאל ןעטימ ןיא ְךֶרֶע ַא זיא סָאװ ,(ןֹומֶא אנ)
 :ּוצ ַאמלעד רער טימ ,רנעגעג ַאטלעד רעד ןוֿפ טייו טינ ;"ןעטּפיגע לעטימ, : ךיז

 ,"ןעטּפינע רעטנוא, : טסייה ,ןֹוכיִּמַה-םַי גערּב ןזיּב ןעטַאז
 ןוֿפ גנעל ַא ךרּור רע טהעג ,םי ןיא ןיירַא טללַאֿפ לינ רעד זיּב ,ןָא ּבײהנָא ןוֿפ

 , רעטעמָאליק 6,600 יו רהעמ

 מינ ללָאז סע ןנעוו ,ןהעזעגסיוא ןעטפיגע טלָאװ יװ ןעּבָאה ףירגעּב ַא ןעמ לליוװ
 רעטרהעלעג רעשיזױצנַארֿפ רעד טּביײרש ,לינ רעד : ךייט ןעֿבילרעדנואװ ַאזַא ןעּבָאה
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 טָאטשנַא ןנעװ ,געמ 10 ענעי ןוֿפ םענייא ןיא ןעטפינע ןיא ןייז ןעמ לָאז .,ַארעּפסַאק
 םֹוהָר רעגידמאז רעסייה רער ,ָאד טשררעה ,רניוו ןֹופְצ ןערנעלהיק ןענידנַאטש םעד
 בָאה ךיא סָאװ ץלַא ."ןיזמַאח,, 1 םהיא ןעֿפור דנַאל ם'נוֿפ רענהָאװניײא יד סָאװ ,רניוו:
 יד .טקעדרעֿפ ּביֹוטש טימ נּוא טדיוט ,ןעקורט ןזעוועג זיא ןהעזעג ָאד גָאט ַאזַא ןיאי

 :רעֿפ קיר יֹזַא ןענייז רעטָאלּב:סּוריּפַאפ עגיּפמּוז עסיורג יד יװ ןעיצַאקַא . ,ןעמלַאּפ
 ,טֿכַארעג ךיז טָאה סע זַא ,דמַאז נּוא ּביוטש ןיא ןזעוועג טליהעגנייַא נּוא טלעקיוז
 .טַֿאמעג םהעל רערָא ןייטש ןוֿפ רעטָאלּב גּוא רעמיֹוּב עֿבילטסניק רּונ ןענייז יז וַא

 רעגיטֿכָאמ רער טסּבלעז ,דנעגעג רעטרענײטשרעֿפ ַא ןיא יװ םנירג ןייק ,ןעּבעל ןייק-
 :רעֿפ ַא יװ ,טעּב רעטיירּב רעגנַאל ןייז ןיא ןעגעלעג ןעֿפָאלשעגנײא יװ זיא ליע
 ריט ךיז טָאה סע .םטינ רהיר ןייק רֵבָא ןייק טיט ךיז טיג סָאװ ,זעיר רעטרענייטש
 וו ,ּביוטש ןעטַאמ ןעלעג םעד רעטנוא ןרָאװעג טרעוװילגרעֿפ זיא רע ,טֿכַאדעגסױא:
 ןעֿפָאלשרעֿפ גיּביא ױזַא ןיש טעװ רע גּוא ןעגָארטעגנָא םהיא ףיוא טָאה דניו רעד
 רעסייה רעד ןוֿפ ןעלהַארטש עדנענערּב גיּביא יד זיִּב ,ןעּבײלּב טֿפשּכרעֿפ  גוא
 ךיז טָאה טָא רּונ .ןעגיוזסיֹוא רעסַאװ ןעּפָארט ןעטצעל ןייז ןלעװ ,ןנּוז רעשינַאקירּפא-
 .ןעּבעל נּוא טײקשירֿפ טגנערּב סָאװ ַחיִלָׁש ַא יו ,לעטדניו ןופצ להיק ַא ןעגָארטעגֿרּוד

 ךיז טָאה זעיר רענעֿפָאלשרעֿפ רער ,םעהטָא רעד ײרֿפ ,טֿפול יר ןרָאװעג זיא להיקי
 :רעּבָא ,עטרעווילגרעֿפ עטַאלג טציא ויּב ,ןייז ןעּבײהעגנָא ןעציינק ּוצ נּוא טּפַאחענֿפױא
 םהיא ,ןעּבעגעג םיֹוטש ַא םהיא טָאה ןעּביֹוא ןּוֿפ רעסַאװ עדנעמוקנָא סָאד ..עֿכָאלֿפ:
 .געװ ןרעטייוו ןייז ןיא ץלָאטש ןהעג ךיז רע שוָאל תֹוחֹּכ עיינ טימ נּוא טקעװענֿפױא
 =עג רערליּפעג נּוא שיֹורעג טימ גּוא ןרָאװעג רעקרַאטש דניו ןֹופצ רעד זיא טֿכַאנ ּוצ-

 ןעט ,טינ ךיז טקערשרעד רענייק ;ןעריהט נּוא רעטסנעֿפ ןיא טּפַאלקעג נּוא טֿפײֿפ
 ךָאנ ,ןעגרָאמ הירֿפ ןיא ןעמ טהעג ,טרעוו רע רעקרַאמש סָאװ ,הָּבִרְדַא ,ךיז טהערֿפ-

 טינ ןעטּפינע עגיטֿבענ סָאר ןעמ טנעקרעד ,סיֹורַא ּבוטש ןוֿפ טֿכַאנמרּוטש ַאזַא
 ינייה זיא ,ןזעוועג טקעדרעֿפ דמַאז נּוא ּביֹומש טימ ןעטֿכענ זיא סָאװ ץלַא , רהעּמ
 ,טּבעל ץלַא ,רעטָאלּב נּוא רעמיֹוּב ןענייז שירֿפ נּוא ןירג רעדיוװ . גיטֿכיצ נּוא .ןיירי
 ניו ןֹופצ רעד טָאה ץלַא םָאד .ךיז ןיא ןעּבעל שירֿפ טהיצ גּוא ײרֿפ טמעהטָא ץלַא
 ןערהָאי ןּוהטעגּבָא טינ ןעטלָאװ דנָאה ןענָאיללימ סָאװ ,ןּוהמענּבָא טֿבַטנ ןייא רַאֿפ:
 רעֿביג סָאװ ,סיּפִע ךיז טלייַא נּוא ןרָאװעג טלהיֿפעגנָא יװ זיא לינ רער ךיֹוא ,גנַאל

 , טניֿפעג רעסָאמ לינ רעד ּואוו טרָאד ,ָאריַאק ןּוֿפ .םהעג רק ןיהָאװ ןעמּוק ּוצ ןיהַא
 / סָאר ,"להָאצ יירד ןעגיטשעג טָאה לינ רעד; : הָיַרָי עֿכילהָארֿפ יד ןָא טמּוק ,ךיז
 - ֿבױעג עֿבילהָארֿפ טימ .נּוא ןעּבעלֿפױוא ללָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד זַא ,גּונעג ןיוש זיא
 ףרַאר סָאװ ,בוט םוי ןעסיורג םּוצ ןעטיירגּוצ ןעמהענ ךיז רעדעיל עגיטסּול נּוא רעמ
 ּוצ ןעמַאװצ :טײּברַא רעד ּוצ ךיז טמהענ רנָאה רּונ טָאה סע רעוו ,ןעמוקנָא  דלַאּב
 םער ץּוח .ןעגַארטקעװ ָא רעדָא ,ןעּברַאדרעֿפ ןנָאק רעסַאװ סָאד סָאװ ,ץלַא ןעמהעג



 .עטֿכישענ:טלעוו יד 100

 . ןעּבָאה אָרֹומ טלָאװ ןעמ יװ ךיילג ,גָאט עֿבילטע ףיוא רעסַאװ ןָא רערעי ךיז טיירג
 'יד ףיוא ךיז ּבָאה ךיא ,ןּוהט ּוצ קנורמ ַא ףיֹוא ןלהעֿפרעֿפ רעסַאװ לינ ןיא טעוװ םע
 ןענייז סָאװ ,רעטפיגע יד ףיֹוא ןעזָאלרעֿפ ךימ ּבָאה ךיא רּונ , םרעדנואוועג םייּברַא
 יז סָאװ ,אָמָּתְסִמ ,ןעסייו נּוא רימ רַאֿפ דנַאל רעייז ןיא רעטינעג םלַאֿפנערעי
 . ןעוהמ

 ..מַאהעג תּועָמ ןייק ּבָאה ךיא זַא ,טנייצרעּביא ךימ ךיא ּבָאה ;ןעגרָאמ ףיוא
 ךועיועג םהענעגנַא נּוא רָאלק יֹוזַא טציא זיּב זיא רעסַאװ ןייז סָאװ ,לינ רעצנַאג רעד
 +עג ןלעּביא ַאוַא טימ עססַאמ עגירּבעלק ענירג ַא ןרָאװעג גנולצולּפ זיא ,ןעקנירט ּוצ
 רענירג רעד} זיא סָאד ,םהיא ּוצ ןהעגּוצ טינ טנעהָאנ ןנָאק ןעמ סָאװ ,ְךּור
 םֿכירעג ױזַא ,ןירג ױזַא רע זיא גָאט רעיֿפ ,יירד .טרעלקרעד רימ ןעמ טָאה יז לינ
 ּצ רעסַאװ סָאד דנַאטש םיא טינ זיא טלעו רעד ןיא ַארטליֿפ ןייק נּוא , גיּפעלק גוא
 .ןןעגָארטוצ ליֹומ םּוצ ןענָאק סע ללָאז ןעמ ןעגינייר

 ַאװ ןוֿפ דנעגעג רענעי ןיא ,טרָאד סָאװ ,ןעמ טרעלקרעד ,ןוֿפ רעד טמוק סָאד
 םּבעו עצנַאג ןנוז עשינַאקירֿפַא עסייה יד טנערּב ,םיֹורַא טסילֿפ לינ רעד ןענ

 יֹורְג רייהעגנּוא םענעי ןיא רעססַאװ דנעהעטש עגנעמ עצנַאנ יד טֿכָאקּוצ נּוא טַאנָאמ
 =רעססַאװ םענירג ןעטֿכידעג ַא טימ ןעסּכַאװעגֿפרּוד טרעוו סע זיּב ,ןעקעּב רעססַאװ ןעס
 ,,טייצ רעד ןיא .עססַאמ ענירג עטֿבירעג עטלױֿפרעֿפ עסיורג ַא טרעו נּוא לעמיש
 =עג יד ןָא טרָאד ךיז ןעּבייה ,דניוו ןֹופָצ רעד ןעזָאלּב ןָא טּביה ןעטּפיגע ןיא ןנעוו
 ערעֿבָאה יד ןּוֿפ טמָארטש רעססַאװ ןעגער עצנַאג סָאד .סנעגער עשיּפָארט עגירלַאװ
 רע גּוא ןײרַא ןעקעּב ןעסיורג םענעי ןיא םָארטש ןעגירלַאװעג ַא טימ ןעדנעגעג
 ןוֿפרעד . ןײרַא לינ ןיא רעדיוװ ךיז טסיג סָאװ ,עסַאמ רענירג רעד טימ טשימעגֿכרּוד
 רעלליֿפ סָאװ רּונ ,ךּורעג ןלעּביא נּוא םײקטֿכירעג ַאזַא ,ּברַאֿפ ַאזַא לינ רער טמּוקעּב

 ןיֿפ טהעג רע רערהע ךָאנ נּוא קירּוצ רעססַאװ סָאד טרעוו רערָאלק סָאד ,טרעוו רע
 ײװ ןעקנירט ּוצ םהענעגנָא יֹוזַא נּוא רָאלק ױזַא רעדיוו רע זיא ,םיֹורַא ןעגערּב ענייז
  =ַאק ןוֿפ גירנעהעגסיורַא , ןרָאװעג טשַאררעּביא ךיא ןיּב רעּבָא רהעמ ךָאנ ,רעהירֿפ
 ןעסיורג גּוא ןערָאלק ךָאנ ןעטֿכענ טסרע םעד ּבָאה ךיא נּוא ןעגרָאמ הירֿפ ַא ןיא עמּוי
 ףיז טֿכַאד סע טניימעג ּבָאה ךיא .םּולֹּב יװ טיר ןעצנַאנ ןיא טנייה ןהעזרעד ,םָארטש
 רעד : טגייצרעּביא ךיז נּוא טקוקעגנייא רעֿפיט גּוא רהעמ ךיז ּכָאה ךיא ,ױזַא רּונ רימ
 ךיימ רעגירלַאװעג ַא ןרָאװעג זיא נּוא רעססַאװ ךייט ַא ןייז ּוצ טרָאהעגֿפױא טָאה לינ
 מייקטיֹור רעדנַא ןייק טימ ,טּולּב יװ םיור יוזַא ,טּולּב יװ טֿכידעג ױזַא .םּולּב ןוֿפ
 ,טּולּב טימ רּונ ,ןעֿבײלגרעֿפ טינ ּברַאֿפ ַאזַא ןעמ ןנָאק ,טלעוו רעד ןיא

 ײװַא .טרעלקרער רעדיװ רימ ןעמ טָאה ,"לינ רעטיֹור רעד זיא סָאד
 ,ןעקנירט טנָאקעג טינ רעססַאװ סָאד ןעמ טָאה רעריוו נּוא גָאמ יירד טרעיֹודעג טָאה
 קירּוצ זיא רעססַאװ סָאד ,ןעסּכַאװעג רעֿבָאה נּוא רעֿבָאה ץלַא לינ רער זיא לייוורעד
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 =ענ טור ץלַא ךָאנ זיא רע שטָאח ,ןעקנירט םּוצ םהענעגנַא ,ןערָאװעג גיטֿביזֿרּוד
 :רעֿפ ךיז נּוא ןעטערטסיֹורַא ןעגערּב ענייז ןוֿפ ןעּביײהעגנָא רע טָאה ךילדנע ,ןועוו
 ,טרָאטש נּוא רעֿפָאד , רעדלעֿפ רעּביא , טייוו ןעליימ ףיֹוא ןעטייז עדייּב ןוֿפ ןעטיײרּפש
 ,רעּבײװ ,רענָאמ ,ןעּבײהעגנָא דנַאל ןיא בֹוט םוי רעטֿכער רעד טסרע ךיז טָאה ָאד
 ?ייוו רעד ןיא ןעריצַאּפשמּוא ןעזָאלעג ךיז ןעּבָאה טלַא נּוא גנּוי , ךעלדיימ נּוא ךעלגנוי
 טעֶמַּב יא ררע יר ,ךייהּוצ טינ ךָאנ זיא רעססַאװ סָאד ,גנוצײלֿפרעֿפ רעטיירּב ,,רָייט
 ,עֿבלעזַא ךיז ןעניֿפעג סע ּואו טסּבלעז ; סנעּבָארג ןהָא ,רעּבירג ןהָא ךיילג םּומעמּוא
 גוא רײרֿפ ַא רַאֿפ סָאװ טימ .טנַאקעּב טּוג ןערעי נּוא טמױצעגמּורַא יז ןענייז
 נּוא ףָאש טסּבלעז טינ ךיז ןעקערש סע ! רעססַאװ ןיא רעדעי ךיז טלהיק ןעגינגרעֿפ
 ןייֵא טֿפרַאװ ןעמ ּואוו .ענַאװ רעסיורג רעד ןיא טסּול טימ םּוא ןעידָארּב נּוא רעדניר
 סָאד סָאװ ,שיֿפ לעיֿפ יד ןוֿפ ןעּפוש ענערלָאג גּוא ענרעּבליז ךרוד ןעצשילּב גיֹוא

 עגיּברַאֿפ ןעדישרעֿפ ןעקלָאװ עצנַאנ ןָא ןעהילֿפ סע .ךיז טימ טגנערּב רעססַאװ
 ?לעּפַאצ ַא טימ קעװַא ןעטֿפּול יר ןיא ךיוה ךיז ןעגָארט ,שיֿפ יד ןעגנַאֿפ נּוא לעגױֿפ
 , בֹומ םֹוי רעייז ךיֹוא זיא םע ,ּבָארַא קירּוצ דלַאּב ךיז ןעאל ,לעּבָאנש ןיא לשיֿפ גיד
 .שיורעג רעססַאװ סָאד ךיז טרָאה ןעטייז עללַא ןּוֿפ , רּוטַאנ רעצנַאג רעד רַאֿפ בֹוט םוי ַא
 ןיא ןעשולס עטלעטשרעֿפ יד טנעֿפָא רערָא ,לַאװ ןעטָאשעגנָא ןייֵא טֿכערּבּוצ סע יװ
 ּבָאה ךיא סָאװ ,טלעװ רעד ןיא גנּוניישרע ןייק .ןעגנירדּוצניירַא ןעלַאנַאק לעיֿפ יד
 רעגיטסּול ,רעֿכילקילג ַאזַא ןיא ךימ טָאה ,ןהעזעגנָא ךיז לעיֿפ יֹוזַא ןעזייר עניימ ןיא
 גנוצײלֿפסױא עמסרע יד ּבָאה ךיא ןנעװ ,גנּוניישרע יד יװ ,טכַארּבעג םינ גנומיטש
 טלַאטשעג ַא טָאה נוא הָלָלָק ַא גנוצײלֿפסיױֹוא ַא זיא טלעװ רעצנאנ ןיא .ןהעזעג לינ ןוֿפ

 טלַאטשעגַא טָאה נּוא הָכְרְּבַא םע ןיא ןעטּפיגע ןיא ,גנוטסיװרעֿפ נּוא קערש ןוֿפ
 ,רעטמָאג ענייז טסנרע יֹזַא טינ קלָאֿפ סָאד טעּב טי .ןעּבעל גּוא קילג ,רײרֿפ ןּוֿפ
 םּורָאװ . ןעגייטש רעֿכָאה נּוא רעֿכָאה ךָאנ ללָאז לינ רעד :טײצ רעד ןיא טעּב סע יװ
 ןוֿפ טייקנעהטָארעג יד רעהירֿפ ןּוֿפ קלָאֿפ סָאד טסײװ ,לינ ןּוֿפ טײקֿכײה יד ךָאנ םיול
 עג רהעמ רעססַאװ סָאר טנייטש סע רעֿכָאה סָאװ ,רהָאי םעד ןיא רעדלעֿפ ענײז
 , הָאּובְּת יד ץלַא הטָאר

 םִע רעֿכלעװ ןיא ,עסיֹורג ַא ָארעזָא ַא ןעטּפיגע זיא םיִׁשָדֲח רעיֿפ עצנַאג טעעַמַּב
 םּוא ןעמיוש סע רעֿבלעװ ףיוא נּוא ,רעֿפרָאד רעדנעזיוט נּוא טדָאמש םיוּבעג ןענייז
 נּוא ןיה ןעטָאלּפ נּוא ךעלֿפיש רעדנעזיוט נּוא רעדנעזיוט גנַאלק גּוא גנַאזעג םימ
 , קירּוצ

 יר ןָא ךיז טּביה סע נּוא ןעקּורט קירּוצ דנַאל סָאד טרעװ רעּבָאטקָא עדנע
 ! טָאה רע ,טֿבײװרעד ררע יד רּונ טינ טָאה לינ רעד .ןעָאז נּוא ןרעקַא ,טײּברַא ררע
 / ןעקיד ַא ךיז ךָאנ רע טזָאל רהָאי סעדעי םּורָאװ ,טֿכַאמעג טעֿפ רהעמ ךָאג רעּבָא יז
 םעניילק םעד ןוֿפ טײקנעטָארעג עצנַאג יד ןעמ טקנַאדרעֿפ םהיא סָאװ ,םַאלש ןעטעֿפ

 ו
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 רעד ןּוֿפ רעמַאק ןערָאק יד, : ןעמּוקעּב ןעמָאנ םער טסױמּוא םינ טָאה סָאװ ,דנַאל
 = , "טלעװ

 ַאנָאמ 4 : ןעמייצ יירד ןיא טלייהטּוצ ,םעד ךרוד ,םרעװ רהָאי עשיטּפינע סָאד

 .,םייצ רעססַאוו יד :טסײה רעבָאטקָא נּוא רעּבמעטּפעס ,טסוניױא ,ילּוי : עט

 ,"טייצ:ןירג רעדָא:םייּברַא; :רַאורּבעֿפ נוא רַאונַאי ,רעּבמעצער ,רעּבמעװָאנ
 ינּי נוא יַאמ ,לירּפַא ,ץרָאמ נּוא ; ןעריינש גּוא ןעָאז ,ןרעקַא ןוֿפ טייצ יד : .ה .ד
 *בָארַא ןּוֿפ טײצ ירד :.ה .ד (ףיִסָאָה ןִמֶנ) "טייצ:ענעקּורט רערָא:עטנרע;
 , רעגטרָאג נּוא רערלעֿפ ןוֿפ ןעטֿכּורֿפ נוא תֹואּובְּת יד ןעמהענ

 .קֶלאָפ עשיטּפינע עטלַא סאָד רעדָא ,םיִרָצִמ יד

 ערעטלע יד , ןהיז רעיֿפ טַאהעג ןהּוז ס'ַחנ ,םָה טָאה טלהָאצרעד לעּכיּב יד יװ
 =עּב ךיז ןעּבָאה ,רַעַׁשְמ ןעמ זיא ,רעדניק םיׁשּוּכ .םִיַרְצִמ גּוא ׁשּוּכ ןועוװעג ןענייז יז ןּופ
 :המָע רנַאל סָאד םעדנירגעג ןעּבָאה ײז נּוא םֹורָד ּוצ רעֿכָאה לינ ךייט ם'ייּב טצעז
 ?נֵעגעג ערעגיררינ יד ןיא טצעועּב ךיז ןעבָאה רעדניק סיִיַרְצִמ ; (ׁשּוּכ תַניִרְמ) ןעֶיְּפאָי
 ,םִיַרְצִמ דנַאל סָאד טעדנירגעג ןעּבָאה נּוא ןֹופָצ ּוצ רעטנהָאנ ,לינ ןוֿפ .--

 ןוֿפ ןערוגיֿפ עטקַאהעגסױא רעניימש ןיא נּוא עמלהָאמעג ,רערליּב לעיֿפ יד
 :ַאּפ ,לעּפמעט עטלַא יר ןיא ןעּבילּבעג לעיֿפ יֹוַא ךָאנ ןענייז סָאװ ,םיִרָצִמ עגילָאמ ַא
 רעיּבַארַא יר םָאװ ,רנַאל ןיֿפ ןרעיֹוּב עגיטציא יד זַא ןעוײװעּב ,םיִרָבק נּוא ןעטסַאל
 עגיטֿכיר יד יֹוּברעּפרָאק רעײז ןיא גוא טלַאטשעג ןיא ןענייז "שהַאלעֿפ, : ןָא יז ןעֿפּור

 זיא ןעשהַאלעֿפ יר ןּוֿפ טײקֿכילנהֶא יד לעיֿפ יװ . םיִרְצִמ עגילָאמ ַא יד ןּוֿפ ךעלקינע
 ,טריססַאּפ גנַאל טינ טרָאד טָאה סָאװ ,טקַאֿפ ַא ןוֿפ ןעמ טהעז םיִרְצמ עגילָאמ ַא יד ּוצ
 עג עטיאָאּפָארײֵא ןעּבָאה סיֿפמ עמ טרָאטשּפיוה רעשיטּפינע רעטלַא רעד ןעּבענ
 ענעצלָאה ַא ןעמונעגסיֹורַא רָב ןעטלַא ןייא ןוֿפ ,קירּוצ רהָאי עגינייא טימ ,עטרהעל
 ,ןעּברָאטשעג קירּוצ רהָאי דנעזיוט 4 יװ רהעמ ןיוש זיא סָאװ ,רָאטסינימ ַא ןוֿפ עּוטַאטס
 יר זיא סָאד זַא ,טניימעג ייז ןעּבָאה ןהעורער עּוטַאטס יד ןעּבָאה ןעשהַאלעֿפ יד זַא

 טציא ךָאנ טּבעל סָאװ ,(רעהעטשרָאֿפ ףרָאד ,ָאטסַארַאטס) ְךייֵׁש רעײז ןוֿפ עּוטַאמס
 ,ךייַש רעזנוא : ,ה .ד ,רעלעּב-לע : ןעיירש ןעּבײהעגנָא ןֹוׁשָל רעײז ףיֹוא ןעּבָאה נּוא
 , ןָא טציא יז ןעמ טֿפור רַאֿפרעד ,םהיא ּוצ ץעװעג ךיילג ךילקריװ זיא עּוטַאטס יד
 ,61. 6166 ! ןעמָאנ םעד טימ ,ךיז טניֿפעג יז ּואװ םּואעוּומ םענעי ןיא

 ,טוייװ סָאד נּוא ,עססַאר רעשױַאקװַאק רעסײװ רעד ּוצ ןרָאהעג ןעהשַאלעֿפ יר
 ועמַאמש רעגעג עשינַאקירֿפַא םֹורָר יד ןוֿפ ןועוועג טינ ןענייז םיִרְצִמ עגילָאמַא יד זַא



 418 .ןעטפינע

 =םיוא רּונ ךיז ןעּבָאה נּוא תֶפֶייַנְּב נּוא םֵׁשייַנְּב יד יװ יֹוזַא ,ןעשנעמ עסײװ יד ןוֿפ רּונ
 . ּפיט ןעילימַאֿפ ןרערנּוזעּב רעיײז םימ טנעֿבײצעג
 =םניק , 1 ןעמָאנ םעד טימ ןעטפיגע ןיא טציא םמַאמש רעטלַא ןייא ךָאנ טּבעל סע 4
 'יד ןיא ; םיִרָצִמ עטלַא יד ןּוֿפ ךעלקינע יד ןענייז יז זַא ,טניײמעג ןעמ טָאה לָאמ ַא ,"ןעמ !

 ךעלקינע יד ןענײז ןעטּפָאק יד זַא ,ןענוֿפעגסױרַא ערהעלע ;ג יר ןעּבָאה ןעטייצ עטצעל
 ,טיצ רעגנַאל רער ןיא ,ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ ענערישרעֿפ ןוֿפ ןרעטלָא עטשימעג ןוֿפ
 ,דנַאל ןעטלַא םער ןיא טנהָאװעג לעיֿפ יױװַא ,עטֿבישעג רעשיטּפיגע רער ןיֿפ

 0 םעֶנעֶמ רע /רַא ,אֵנֹעָמ גינַאק רעשיטּפינע רעטסרע רעד

 -.ֿבישעג ןייז ןעּבכײהעגנָא קלָאֿפ עשיטפינע סָאר ךיֹוא טָאה ,רעקלָאֿפ עטלַא עללַא יװ
 .עגינָאק יד ןזעוועג ןענייז ןײללַא רעטטָאג יד ןנעװ , ןעטײצ ענעי ןוֿפ ןעלהָאצרעד ּוצ עמ
 רעדעי ,ערנעגעל יר א ,םִיַרְצִמ ןיא טשררעהעג ןעּבָאה רעטטָאג יד ,רנַאל ם'נוֿפ

 ָאה נּוא ןזעועג רעשררעה עטּוג ןענייז ײז ,דנַאל ןּוֿפ רנעגעג רערנוזעּב ַא ןיא טטָאג
 :טעָאועג טָאה קלָאֿפ סָאר .טגנַאלרעֿפ טינ ןעּבַאגּבָא עסיֹורג ןייק קלָאֿפ םנוֿפ ןעּב -

 רענעי ןיא ,םנייז ןועװעג זיא ןעּבענעג םהיא טָאה דלעֿפ סָאד סָאװ נּוא ,רערלעֿפ ענייז
 יוזַא . ןעדעירֿפּוצ --- רעטטָאנ יד נּוא ךילקילג טּבעלעג ןעשנעמ ןעּבָאה טייצ רעטלַא

 טָאג יד טדערעגנָא ןעּבָאה רעטסירּפ יד ויּב ,ןערהָאי רעדנעזיוט טרהיֿפעג ךיז טָאה
 =ינער ּוצ ןעּכעגרעּביא יז רנַאל סָאר נוא לעמיה ןֿפיֹוא ןעצעועּב ךיז ןללָאז יז רעמ
 ןיוש ןעּבָאה יז ,רערהיֿפ יר ןרָאװעג רעטסירּפ יד ןענייז רעטסָאג יד טָאטשנַא גּוא , ןער
 .רַאֿפ נוא טיּברַא רערעי סָאװ ,,ררע יד רַאֿפ ןעּכַאנּבָא עסיורג טגנַאלרעֿפ קלָאֿפ םנוֿפ
 +=ררעה רעטסירּפ יד ןענייצעג ךיֹוא ךיז טָאה גנַאל .טיֹוּב רעדעי סָאװ זיֹוה םערעי
 ןעשיווצ רעטסירּפ יד :לָאמ ַא ןּוֿפ ןעטייצ עטּוג יד ןעסעגרעֿפ טָאה קלָאֿפ סָאר ,טֿפַאש
 גּוא ,יײז ןעשיװצ תֹומָחֶלִמ ןייז טֿפָא טגעלֿפ סע ,טּבעלעג טּוג טינ ךיוא ןעּבָאה ךיז
 :ררעה לעמיה ןּוֿפ ןעמיקּבָארַא קירוצ ןעמעּב ןעּבײהעגנָא רעטמָאג יד טָאה קלָאֿפ סָאד
 =ּבָארַא טלָאװעג טינ ןיוש ןעּבָאה רעּבא רעטטָאנ יד .רעהירֿפ יװ םהיא רעּביא ןעש

 ,ַאנעמ ץעװעג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ , גינָאק ןעגולק ַא טקישעג יז ןעּבָאה ,ןהענ
 :עג ןײללַא זיא גּוא רעטסירּפ יד ןּוֿפ טֿכַאמ יד ןעמּונעגּבא טָאה רע ,םענעמ רעדָא
 ןעּבײה םהיא ןּוֿפ סָאװ ,הֹעְרַּפ רעטסרע רעד זיא רע .םִיַרְצִמ ץנַאג רעּביא גינָאק ןרָאװ
 לימַאֿפ עֿבילגינָאק יר + ת ,ד , ןעיטסַאניד יד ןענעֿבער ּוצ רעּביײרש עטֿבישעג יד ןָא
 דנַאל ם'ניא טשררעהעג ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעּבָאה סָאװ ,ןעי

 עטֿכישעג עצנַאנ יר רעטסרע רעד טָאה ָאהטענַאמ רעטסירּפ רעשיטּפיגע רעד

 84 עטֿכישעג-טלעװ ידָנ
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 ָאטסיה ערעטָאּפש ךיֹוא ןעּבָאה ,גנּוּביירשעּב ןייז ךָאנ טול נּוא ,םלעטשעג ןעמַאװצ
 , ןעּבירשעג רנַאל םער ןוֿפ ןעטֿבישעג ערעייז רעקיר

 ןיא טָאה טייצ רענעי ּוצ .(י"קת .ג) 'ֿפ 950 ךֶרֶעַא טּבעלעג טָאה ָאהטענַאמ
 סָאװ ,ענינָאק עשיֿבירג יד ןּוֿפ רענייא ,םוֿפלערַאליֿפ סָאָאמַאלָאטְּפ טריגער ןעטפיגע
 ןוֿפ טרָאהעגֿפױא טָאה רנַאל סָאד ןנעװ ,םעד ךָאנ ,טריגער ןעטפינע ןיא ןעּבָאה
 .ליבעג ַא רהעז ויא םיֿפלערַאליֿפ סָאָאמַאלָאטּפ , ןרעװ ּוצ טשררעהעּב עגינָאק ענעגייא

 ןוֿפ עטֿבישעג יר ןעסיו טלָאװעג גיטֿכיר ךיז טָאה םהיא נּוא , ןועװעג גינָאק רעטעד

 םעד ןעטעּבעג רע טָאה רעּבירַאד ,טריגער רע עֿכלעװ ףיֹוא קלָאֿפ נּוא דנַאל םעד
 -ירש ןעטּפינע ןוֿפ עטֿבישעג עגיטֿביר יד ללָאז רע ,ָאהטענַאמ רעטסירּפ ןעטרהעלעג
 יד ןיא ןעטֿפירש לעיֿפ ןעועל נּוא ןעֿבז ןיא טיּברַא רערעװש רעגנַאל ךָאנ .ןעּב
 רֵרֵסֶמ ָאהטענַאמ טָאה ,םיֿפמעמ טדַאטשטּפױה רעשיטפיגע רעטלַא רעד ןּוֿפ ןעװיֿברַא

 יּוצ עטֿבישעג עשיטּפיגע יר טָאה נּוא ןענוֿפעגסיֹורַא טָאה רע סָאװ ץלַא ןועװעג
 , טלעטשעגנעמַאז

 ,םִיַרְצִמ ְךֶלֶמ הֹעְרַּפ רעטסרע רעד סלַא ,סענעמ טָאה טלהָאצרעד ָאהמענַאמ יװ
 .גנּונֿכער טייצ רעשיאָאּפָארייא רעגיטציא רעד רַאֿפ , רהָאי 3,900 טימ ךךֶרֶע ַא ,טריגער
 .יורג לעיֿפ טימ ןזעװעג רנַאל טנעררָאעג ַא םירצמ ןיֹוׁש זיא רעהירֿפ טייצ ַא ְךָאנ רּוג
 ןיא ןעמּוק ּוצ הָנֵרְרַמ ַאזַא ּוצ םּוא סָאװ ,ענָאש רעוייה נּוא רעֿפרָאד ,טרָאמש עס
 ,ןעּבעל ָאד ןעטייצ עגנַאל ץסענעמ רַאֿפ ךָאנ טזומעג קלָאֿפ סָאד ןיֹוש טָאה ,גנּודליִּב
 יװ ,ןעמוק ּוצ הגרדמ ַאזַא ּוצ זיּב זַא ,רעּבירַאד ןרעֿבױרעֿפ עטרהעלעג עגיטציא יד
 יעג טָאה ,ןרָאװעג גינָאק זיא ַאנעמ ןנעװ ,ןענַאטשעג ןיֹוש ויא קלָאֿפ שיטפיגע סָאד
 ןעטּפינע ןיא טָאה סָאװ ,ָארעּפסַאמ . ןערהָאי רערנעזיוט ןּוֿפ טייצ ַא ןהעגרעּבירַא טוּומ
 רנעזיוט 10 ןיֹוש ןענייז ,ַאנעמ זיּב זַא ,ןענָאז ּוצ טינ ךיז טמָאש ,טשרָאֿפעג ךָאנ לעיֿפ
 רּונ ןענייז סָאד זַא ,ךיז שהעטשרעֿפ סע ,רעּבירַא קלָאֿפ נּוא רנַאל םעד רעּביא רהָאי
 רעּבָא ,ןענהָאמרער רּונ ײז ןנָאק עטֿבישעג:טלעװ יר סָאװ ,עטרהעלעג ןיֿפ תֹורֲעְׁשַה
 . ןעטקַאֿפ עֿבילטֿבישעג ףיֹוא יװ יז ףיֹוא ןעזײװנָא טינ

 ,ןעללָאֿפעג רעסעּב זיא םהיא זַא ,ָאהטענַאמ טלהָאצרעד ,סַאנעמ הערּפ ןיֿפ
 :יירַּב נוא ןעגנַאל ַא רע טָאה םעד ּבעילּוצ ,טײז חַרָזִמ ּוצ רהעמ ןעהעג ללָאז לינ רעד
 :עגנירַא רעססַאװ עצנַאג םָאד טָאה רע ןעֿכלעװ ןיא ,ןעּבָארג טוָאלעג לַאנַאק ןעמ
 ,ןעמישרעֿפ טזָאלעג רע טָאה ןעגנַאנעג רעהירֿפ זיא לינ רעד ּואװ ץַאלּפ םער ,ןעגייצ
 :טּפֹוה יד זיא סָאװ ,סיֿפמעמ טרָאטש יד ןעיֹוּב טוָאלעג רע טָאה טרָא םעד ףיֹוא נּוא
 ַאנעמ טָאה טרָאמש יד ,םהיא ךָאנ עגינָאק עשיטּפיגע לעיֿפ רַאֿפ ןרָאװעג טרָאטש
 :עגנָא יו ןעמ טָאה רעמָאּפש טסרע ;טרָא רעטוג : רעֿפַאנ:נעמ : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא
 , (ףֹומ) םיֿפמעמ : ןעֿפור ןעּבייה

 רנַאל סָאד ויּב ,ןָא ַאנעמ ןוֿפ ןעטפיגע ןיא טריגער ןעּבָאה ,ןעיטסַאניר 0
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 .ג) '8 538 רהָאי םיא ,םעזיּבמַאק גינָאק ןעשיזרעּפ םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמּונעגניײַא זיא
 ,ןיֵא ןעמ טלייהט ןעיטסַאניד גיסיירד יד 2 = עשיזרעּפ ַא ןרָאװעג זיא גּוא (ו"לר
 טריגער ןעּבָאה 10 עטסרע יד .טריגער ןעּבָאה ײז ּואװ ,טרָאטשטּפױה יד ךָאנ טיֹול
 :יֿפמע ט : ןעמָאנ םער טימ טנעֿבײצעּב עטֿפישעג רעד ןיא ןרעװ נּוא םיֿפמעמ ןיא
 יד טַאהעג טדָאטשטּפױה רעײז גידנָאטש ןעּבָאה ,10 עטײװצ יד ;ןעיטסַאיד עשיט
 עטירר יד ; ןעיטסַאניד עשי נַא בע הט :ןעסייה נּוא (ןֹומָא אנ) ןע בע הט טרָאטש
 :ַאמ ןיא יב מ ַא גּוא םיאַאש טרָאטש רעד ןיא לָאמ ַא טריגער ןעּבָאה ןעיטסַאניד 0
 . ןעיטסַאניד עשיטיאַאש רעּבירַאד ןעסייה נּוא (ןַעֹוצ) םינ

 טָאה רע סָאװ ,םיּב ַא ןוֿפ ןעּברָאטשעג זיא גּוא ,טרינער רהָאי 69 טָאה סענעמ
 לעיֿפ טייצ רענעי ּוצ ךָאנ ןענייז סָאװ ,(דרעֿפּפ לינ) עמַאטָאָּאּפּפיה ַא ןוֿפ ןעמּוקעּב
 , ןעטפיגע רעטנּוא ןיא טסּבלעז לינ ןיא ןזעװעג

 . רעיֹוּב ןעדימאריּפ יד נּוא ןעימסאניד עשיטיֿפמעמ עטסרע יד

 ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןעיטסַאניד יירד עטסרע יד ןוֿפ ס'הֹעְרַּפ רערָא ,עגינָאק יד ןוֿפ

 ןוֿפ סָאװ גינעװ ,ןעמָאנ ערעײז רעסיוא ,עטֿבישעג יד טסײװ ,טריגער דנַאל ןיא

 :עג ןעסַאלשרעֿפ זיא רנַאל סָאר זַא ,רּונ טסיײװ ןעמ ,ןעלהָאצרעד ּוצ ּיִׂשֲעַמ ערעײז
 ןעזָאלעגנײרַא טינ ןעטּפיגע ןיא ןעמ טָאה קלָאֿפ ןעדמערֿפ ַא ןוֿפ ןעגיצנייא .ןייק ,,ןזעװ

 םעד ןוֿפ .ןעגנַאגעגסױֹױרַא טינ לָאמנײק דנַאל רעײז ןוֿפ ןענייז רעטּפיגע יר ךיֹוא גּוא
 טָאה רע זַא ,ןעמ טסײװ ,ּורֿפָאנש הערּפ עיטסַאניד רעט:4 רעד ןוֿפ גינָאק ןעטסרע
 לעזניא רעּבלַאה רעד ףיֹוא טנהָאװעג ןעּבָאה סָאװ , רעקלַאֿפ ןערַאמָאנ יר ןעמּונעגנײא
 טלָאמעגּבָא זיא םע ּואװ ,ןעזָאלעג טֿפירשֿפױא ןייא זלעֿפ ַא ןיא טרָאד טָעה גּוא יֵניִס

 ןָא ךיז ןעּבײה םהיא ןּוֿפ .ןעדַאמָאנ יד ךיז רעטנּוא טֿפרַאװרעטנּוא רע יװ הָרּובִג ןַײז
 סָאװ ,ןערימַאריּפ יד ךיֹוא נּוא לעּפמעט נּוא ןעטסַאלַאּפ עטמהירעּב יד ןענעֿכער ּוצ

 .ײז טהעז סָאװ ןעדעי רַאֿפ רעדנּואוװ ַא רַאֿפ טציא ךָאנ ןעהעטש יז ןּוֿפ לעיֿפ
 ןעּביה סָאװ ,עדיײּבעג עגיטנַאק רעיֿפ עסיורג ריהעגנוא ןענייז ןערימַאריּפ יד

 רעיֿפ עללַא ןיא רעלָאמש גּוא רעלָאמש ץלַא ןרעװ נּוא טיירּב ץנַאנ ןעטנּוא ןָא ךיז

 סנעמייוורעד ןוֿפ ,ץיּפש ןעגיט א א טימ ןעּביא ךיז ןעגידנערעֿפ ײז זיּב ,ןעטײז

 ,יײז ןענייז םיורג יֹוזַא נּוא ךיוה יֹוזַא ,גרעּב עגיציּפש עגיטנַאק רעיֿפ יװ ןָא ךיז יז ןעהעז
 :ןעולעֿפ ןּוֿפ רעדָא ,לעגיצ יו טיֹוּבעג ּבײהנָא ןוֿפ יז ןעמ טָאה ךילנהָאװעג

 סָאװ ,ןעקעדרעּביא עקיד ענעטינַארג עמרַאה םימ ןעגיוצעּב ץלַא יז ךנרעד נּוא ןעמַאלּפ
 ייז ןיא ןענייז רעטסנעֿפ ןייק ,ןרָאװעג רעֿבָאה נּוא רעסָארג ץלַא ײז ןענייז םער ךרּוד
 יד ןעּבָאה ,םייז בָרֲעַמ יד ןיא לייוו -- טייז חַרְוִמ ןיא ל'ריהמ ןיילק ַא רּונ ,ָאמשינ
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 עֿבילגינָאק םלַא יז ןעמ טָאה טיֹובעג ,רעטסָאנ יד ּוצ רָאהעג ,טּבױלגעג רעטפינע

 רַאֿפ ןעיֹוּב ןעּבײהעגנָא ,ןרָאװענ גינָאק זיא רע יװ דלַאּב ,טָאה גינָאק רערעי ,םיִרָבָק
 טנידנעעג סע טָאה ,טגידנעעג טינ טייצ סגנּוריגער ןייז ןיא יז רע טָאה ; עדימַאריּפ ַא ךיז
 זיא ןּוֿפרער קעווצ רעד .טריגער םהיא ךָאנ טָאה סָאװ רעד רערָא ,רענייז ןהּוז רעד
 טּברַאטש עלעעז סנעשנעמ םעד וַא ,טּבױלנעג ןעּבָאה רעטּפיגע יד : ןירַאד ןענַאטשעּב
 קַסְּפ ַאזַא זיא יז גירניז יװ טול נּוא יז ןעמ טָּכְׁשַמ טדיוט ן'ֿכָאנ .ףּוג ןימימ ךיילנוצ םינ
 ןוֿפ םיִלּונְלִנ ןיא ןרעדנַאװמּוא ןרהָאי לעיֿפ יױזַא נּוא לעיֿפ ױזַא ללָאז יז ,םיֹורַא ןעמ טיג
 לָאמטסנער נוא ףוג ןעטסרע רהיא ּוצ ךילדנע טמוק יז זיּב ,ןיעדנַא ןיא ףוג ןייא
 ףונ םעד ללָאז ןעמ גיהטָאנ ויא רעּבירַאד . ןעמּוקנירַא ןֶרֶעדְזִנ ןיא טסרע יז ןנָאק
 ץנַאג ללָאז רע : סנעטייווצ נּוא ,ןרעװ טלױֿפוצ טינ ללָאז רע : םנעטסרע ,ןעטיהרעֿפ

 םלױֿפּוצ םינ ללָאז רע .תֹוּבַס נוא עללָאֿפוצ עדנעּברַאדרעֿפ ערערנַא ןוֿפ ןעּביילּב
 ןוֿפ ןעּבָאה נֹוא ץעװעג עטרהעלעג יד ןעניז סָאװ ,רעטסירּפ יד ןעּבָאה ,ןרעװ
 לעטטימ ַא ןעדנופרע ,טנַאקעּב טינ טציא ּוליפֲא ךָאנ ןענייז עֿכלעװ ,טסּואוועג לעממ מ

 =ייֵלּב ןענָאק גיּבייא ללָאז רע ןעגנערּב ּוצ רנַאטש ַאזַא ּוצ רעּפרָגק ןעטדיוט םעד יו

 .ץנַאנ ןעּב
 :םינ ךָאנ ןענייז ,טֿכַאמעג םע ןעּכָאה יז יו לעטטימ יד נוא ןעטֿכירּוצ סָאד

 :רעֿפ, רערָא "ןערימַאולַאּב:נייַא, ! ןָא טציא סע טֿפור ןעמ גּוא ,טנַאקעּב ןעצנַאג ןיא
 רערערנַא ןייק ןעטלַאהעג רֹוסּב גוא טנָאקעג רעטסירּפ יד רּונ ןעּבָאה סָאד ."ןעמּומ
 יר טגעלֿפ ,ןעּברָאטשעג תיַּבַה לַעַּב רעגירנַאטשנַאַא זיא ,ןעסיוו טינ ןיֿפרעד ל'ָאז
 ?רָאטשעג ןוֿפ םיִבֹרְק עטנעהָצנ עללַא ,ןעֿבַאמ ןעינָאמרעצ:רעיורט עסיורג עילימַאֿפ
 ,ןעסע טרהָאטעג טינ נּוא ןּוהמנָא רעדיילק רעיֹורט רלַאּב טזומעג ןעּבָאה ,םענעּב
 רעּביײװ גָאלק .גָאט ןעטסרע םעד ןיא ןהעג םינ דָאּב ַא ןיא ּוליפא ,ןעקנירט םינ
 גירנעגניז ןהעגמּורַא ןעסַאג יד ןיא גָאט יירד ױזַא ןעגעלֿפ ּפָאק ןיֿפוא ׁשַא טימ
 :נירעּב ךיז רעטסירּפ רעד ןעמּוק טגעלֿפ גָאט ןעטירד ןֿפיֹוא , רעדילגָאלק ערעייז

 טיול ןזעוועג ןעדעישרעֿפ זיא ןריטַאולַאּבניא סָאד ,ןרימַאזלַאּבנײא םעד ןענעװ ןעג
 -רעטסירּפ רעדעי ,טייּברַא רער רַאֿפ טלהָאצעּב טָאה ןעמ סָאװ ,חַקָכ םעד ךָאנ
 טָאה ןעמ םָאװ ,רעטסּומ םעד ךָאנ םױל נּוא םַאהעג רעטמּומ עסיוועג טָאה
 חַקֶמ ןטימ ןעמ ויא .ןרָאװעג טרימַאולַאּב רעמדיֹוט רעד יא יֹוזַא ןעּבילקענסיוא
 םער ּװרִא ןעֿכלעװ ןיא טֿבַאמעג ןעֿכיצ םעד רעטסירּפ רעד טָאה , ןעמּוקעגֿכרּוד
 לאטנייק סע רֶיי טָאה א ןעמהענּוצסיֹורַא דייוועגניא יד ןעֿכַאמ ּוצ טינשנייא

 ?ּוצ ביל סָאר ןעטדיֹוט ַא רניז עסיורג ַא רַאֿפ טנעֿפערעג ךיז טָאה סע --- ןוהטעג טינ
 ?םקע עססַאלק רעטסגירדינ רעד ןוֿפ ןעשנעמ ןועװעג רעּבָא ןענייז סע .ןענעיָא
 םער נּוא רעמיצ ןיא ןעטדיוט םּוצ ךיז ץָכְנּוצנירַא ,טש'רָמּולַּכ 4 ּוצרעד ַארט
 גירנעֿפױל ןהעורער רעריינשנייא םעד ןעמ טָאה ,ןעֿפױלטנע נּוא ןעֿכַאמ טינשנייא
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 יי...( -.יססס-ססטץשסט?סססטסץץסגססטססטססט.......,,,,,,,,,,,,,,תת ימי

 יּפירּכ רעד טָאה ןַאד .רענייטש טימ :ּוא תֹולָלְק םימ טנָאיעג םהיא ךָאנ ךיז ןעמ טָאה

 רעסיוא ,דייוועגניא יד .,םּוירָאטַארָאּבַאל ןיא ךיז ּוצ ןעטדיומ םעד ןעמּונעג רעט

 ?ןעמלַאפ ןיא טקיװעג נּוא ןעשַאװעג יז ,ןעמונעגסיֹורַא ןעמ טָאה ,ץרַאה גּוא ןעררינ

 טרעיצרעֿפ ַא טימ ,יֵלַּכ עטניטשעּב וצרעד ָארטסקע ַא ןיא ןעטלַאהעּב ײז נּוא ןײװ
 טֿפיר ןעמ סָאװ 10 יד ןענייז סָאד .טטָאג ןעשיטּפיגע ַא ןוֿפ ּפָאק ַא טימ לעקע
 ןעשיטּפינע ןעמלַא ןערעי ןיא שַעָמָּכ ךיז ןעניֿפעג עֿכלעװ ,ןעּבָאנַאק ןָא טציא ײז
 ,ןעֿפָאטש רעברָאג עֿבלעזַא טימ ןעּבירעג גּוא טקיװעג ןעמ טָאה רעּפרָאק ןעד .רֵבָק
 ןוֿפ שימעג ַא טימ טלליֿפעגנָא םהיא ןעמ טָאה ןנַאד ,טייצ ׁשֵדֹוח ַא יװ רעגינעװ טינ
 -ֿבעלש ןייק ללָאז רע ,ײלרעללַא ןעצריוועג ךָאנ ּוצרעד ,ךעּפ ענעדישרעֿפ נּוא טלַאֿפסַא
 נָא ןעמ טָאה ןזעװעג גימרַאֿפ ןיֹוׁש זיא ןערימַאולַאּב סָאד ןנעװ ,ןעּבָאה טינ ךּורעג ןעּט
 ןעסַאּפ ןיא ןעלקיוװנייא ךילטסניק ,רעדנּױעּב דילג םעדעי ,רעּפרָאק םעד ןעּבײהעג
 6 טגעלֿפ ןעלקיװנייא ַאזַא ףיֹוא .טײקגיסילֿפ יממּוג ַא ןיא עטצענעּב רנַאװיײל
 =ניא ךיוא ןעמ טגעלֿפ רעּפרָאק םעד טימ ,דנַאװנײל רעטעמ 9000 זיּב ןהעגקעװַא
 טסבלעז ,ןעגיֹוּב ןייז--ןַאמ סגעירקַא ,רעעש ןייז רערײנש ַא : גייצעג ןייז םעדעי ןעלקיוװ
 טָאה ןערימַאזלַאּב םָאד רערעײהט סָאװ , גײצליּפש ןייז ןעלקיווצ ןעמ טגעלֿפ דניק ַא
 יב .רע טלַאה רעגנעל סָאד נּוא ןועװעג רעּפרָאק רעד זיא רענָאש סָאד ,טסָאקעג
 ,ץנַאג טציא זיב ּפָאק ןֿפיֹוא רָאָאה סָאר ּוליִּפֲא ךָאנ ןענייז עגינָאק עטרימַאזלַאּבנײא יד
 טָאה ,ןרימַאזלַאּב סָאד יװ רערעיײהט ךָאנ ,ןעטלעז םע טֿפערט ערעניימעג ייּב
 :יטש ַא ןיא ןעסָאלשעגנײא רערעיװ ןעמ טָאה גרַאז םעד ,(ןֹורָא) גרַאז רעד טסָאקעג
 טימ טרעיצעג ךילנהָאװעג זיא רעֿכלעװ , (רֶבֲק רענרענייטש ַאזַא) גַאֿפָאקרַאז םענרענ
 ,ןעטריוט םינופ ןעמָאנ רעד ןעטֿפירשֿפא עטקַאהעגסױא טֵלֹוּב רערָא ,עטצירקעג
 ַא ןיא םהיא ןעמ טָאה טסרע ןנַאד ,ןעּבעל ןייז ןוֿפ עטֿבישעג יד ךיֹוא טֿפָא נּוא
 עב שנעמ רעגירנָאטשנַא רערעי יז טָאה רבק ַא .רכק ןייז ּוצ ןעגָארטעג לעֿפיש
 טסָאקעג טינ לעיֿפ יֹוזַא טסַאלַאּפ ןייז נּוא זיֹוה ןייז טָאה םענייק ,ןעּבעל ןיא טנרָאז
 עטסעטרַאה יד ןיא טקַארעגסױא םיִרְכִק יד ןענייז ךילנהָאװעג ,רבק ןייז לעיֿפױז

 טֿכַאמעג סע ןעבָאה ערעֿכײר ,ןעמּוקּוצ  טינ ןנָאק רעסַאװ ןייק ּואװ טרָאד ,ןעזלעֿפ
 ,ןזעװעג םמיטשעב ךַאז רערנַא ןייא ּוצ זיא רֶרֵה רעדעי ,םיִרָרֲח עסיֹורג ירד ןיא
 ןעמ טנעלֿפ ךיוא טא נַאֿפָאקרַאז םעד ןעמ טָאה רדח ןעטצעל םעד ןיא
 ,ןעשנעמ ענרעניימש רערָא ענעמייל ןּוֿפ ןערּוגיֿפ לעיֿפ ןעּבענטימ ןעטדיֹוט ןעדעי
 יש ערעװש טימ רדח רעד טנעלֿפ ןַאד ,ןענירעּב טרָאד םהיא ןעללָאז יז
 .עג רעביז ןעמ זיא ,ןְפֹוא ַאזַא ףיוא נּוא ,ןרעװ טרעױמרעֿפ נּוא טלעטשרעֿפ ןעטַאלּפ
 . ןעמוקקירוצ טעװ עלעעז יד זיּב ןעטלַאהרעד ךיז ףוג רעד םעװ ,ןועװ

 עגינָאק יר ,טיֹוּבעג ןערימַאריּפ יד עגינָאק יד ןעּבָאה קעװצ ןעּבלעז םעד ּוצ

 גוא רעטסרע רעד עַרֶפֶח הערּפ ,(0860עט5) וֿפוח הערּכ ,עיטסַאניד רעמ 4 רעד ןוֿפ
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 מיֹוּבעג ןערימַאריּפ עטסָארג יירד יד ןעּבָאה סָאװ ,עטסרע יד ןענייז ,ַארַאקנעמ הֹעְרַּפ
 נּוא ָאריַאַאק טרָאטשטּפױה רעגיטציא רעד רעּביאנעגעג (61960) ,הֶויִג טדָאמש רעד ײּב
 ךיז טנעֿבער יז ןּוֿפ רעטסָארג רעד ,סיֿפמעמ טדָאטשטּפױה רעטלַא רעד ןוֿפ טייוו םינ
 ךיז טּבײה טנעמַאדנּוֿפ רעד ; ךייה יד רעטעמ 137 טָאה סָאװ ,עדיטַאריּפ ס'וֿפוח הערּפ
 :םהיא ףיֹוא זיא ,ןרָאװעג טנעֿכערעּב זיא ,ןעצנַאג ןיא ,טייז רערעי ןוֿפ רעטעמ 400 ןָא
 ,לַאירעטַאמ:יוּב םוֿפ:קיּביק ןָאיללימ 90 רעּביא ןרָאװעג טֿכיֹורּברעֿפ

 תערּפ םענעי רעטּפיגע יד ןעּבָאה טייצ ןייז ןיא ךָאנ זַא ,טלהָאצרעד טָאדָארעה
 ןעגנּואווצעג טָאה רע סָאװ ,ןעטלָאשעג ,םהיא טֿפּור רע יװ ,םּפָאעח רעדָא וֿפוח
 ימַאריֿפ רעד ייּב ןעטייּברַא ּוצ דנַאניײאֿבָאנ רהֶאי גיצנַאװצ ןעשנעמ דנעזיוט טרעדנּוה
 ,ןעּבַאטשֿבוּב עטקַאהעגסיֹוא ,רע טּביירש ,רהיא ףיֹוא ךיֹוא ךיז טניֿפעג סע ,עד
 =רַא יד רַאֿפ טסָאקעג ןײללַא לעּבָאנק נּוא ךעטער טָאה סע לעיֿפיװ ןָא ןעזייוו סָאװ
 רעּבליז טנעלַאט ַא) ,רעּבליז טנעלַאמ 1,600 םיֹוא טגָארמ רעֿפיצ רעד נּוא ,רעטייּב
 ךעטער נּוא לעּבָאנק ףיוא רּונ ןנעוו .(לּבור 1400 ךֶרֶט ַא דלעג רעזנוא ףיֹוא טֿפערטעּב
 טסָאקעג טָאה ליֿפיװ , ןלעטשרָאֿפ טֿביײל ךיז ןעמ ןנָאק ,רלעג לעיֿפ יװַא קעװַא זיא
 , רעטייּברַא יד רַאֿפ רעריילק נּוא זייפש

 גינָאק םער ןוֿפ גָאֿפָאקרַאז םעד ןענוֿפעג ןעמ טָאה ערימַאריּפ רעטירד רעד ןיא
 ָא, :טֿפירטֿפױא ַאזַא ךיז טניֿפעג גרַאו ןייז ףיוא .עימומ ןייז םימ ַארַאקנעמ הערּפ
 =נעּבעל גיווע רער ,ַארַאקנעמ גינָאק (ןנּוז יד ןוֿפ טָאג רעשיטּפיגע רעד) , םיריזָא
 +םייג) ,ּבעש ןוֿפ וא טּונ ןוֿפ םיֹוש ןיא ןעגָארטע וי יה ןּוֿפ ןעריוּבעג ! רעד
 :ָאנ רהיא ןיא ּוצ ךיד טמהענ טּונ רעטּומ ןייד (לעמיה ןוֿפ נוא דרע רעד ןוֿפ רעט
 נּוא לעמיה ןּוֿפ רעטמָאג עללַא ןעשיװצ ןעֿבַאמ טטָאג ַא רַאֿפ ךיד יז ללָאז , ןעמ

 ."ןעטֿכינרעֿפ ררע רעד ףיֹוא דנייֿפ ענייד
 ןיא ץלָאמש ערימַאריּפ סוֿפוח טהעטש ,ָארעּפסַאמ טלהָאצרעד ,טציא ךָאנ;

 :ָארט סָאװ ןעדניװמרוטש עללַא רַאֿפ אָרֹומ ןייק טָאה ,דמַאז ןעטסיװ ןעטימ ןעטֿבע
 ןוֿפ גָאט ייּב ּבָא ךָאנ טנייש רע ,םהיא רעּביא עטסיוו רעד ןּוֿפ רעּבירַא ךיז ןעג
 :רעֿפ גּוא ,ןנוז רערעטיול גידנָאטש רעשיטפיגע רעד ןוֿפ ןעלַארטש עדנענערּב יד
 הָעג רעד ןוֿפ רערלעֿפ:ץיײװ יד רעּביא םייוו ןעטָאש ןעזיר ןייז טֿכַאנרַאֿפ טיירּפש
 ,"רנעגעג

 עגינָאק עללַא טַעָמִּכ טנעֿבײצעגסױא ךיז ןעּבָאה עדייּבעג ןעויר עֿבלעזַא טימ
 . עיטסַאניר רעט:4 רעד ןוֿפ

 :עג ןעּבעהט גּוא םיֿפמעמ טרָאטשטּפיױה עשיטּפיגע טלַא ייווצ יד ןּוֿפ טייוו םינ
 ךיוה םירמ טרעדנּוה יירד רעּביא ,(תֹורָגְקַה-תיֵּב) רעדלעֿפ ןעמדיוט יד ךיז ןעניֿפ
 ןוֿפ עקערטש ַא ןעמהענרעֿפ נּוא ,סַאּפ ןעולעֿפ ןעטִיָבּל םער ןיא טקַאהעגסיוא
 גוא ןערָארירָאק לעיֿפ טימ ןעּבמָאקָאטַאק גּוא ןעלייה לעיֿפ ,געו ןערנוטש עגינייא
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 5 עמק עֿבײר עגילָאמ ַא ןוֿפ םיִרָכָק יד ּוצ ןערהיֿפ סָאװ ,ןעגעװ עשירריא רעטנּוא
 ַא ןענייז ײז ,ןערהָאי רעדנעזיוט ןּוֿפ רעּפרָאק עטרימַאזלַאּברעֿפ עגנעמ ַא ןעגיל ָאד
 ײז "עט געב ,ןערנעגעג ענעי ןיא ןענהָאװ עֿכלעװ , רעיּבַארַא עגיטציא יד זַא ,לעיֿפ
 עֿכײר יד ןּוֿפ ןעלָאה:םירבק יד ןיא . ןעֿכָאק ּוצ נּוא ןעצייה ּוצ לַאירטַאמ:ןנערּב רַאֿפ

 גּוא ןעּבעל סָאר רָאֿפ ןלעטש סָאװ ,רעדליּב גוא םיִבָהְּכ דנָאװ יד ףױא ךיז ןעניֿפעג
 ןוֿפ ןעּברַאֿפ יד זיא ןרעדנואװעּב ּוצ .ןעּבָארגעּב ָאר יא םַאװ םעד ןּוֿפ גנוגיטֿפעשעּב

 רנעזיוט 4 טימ ןענייז יז שטָאח ,ןעּבילּבעג שירֿפ גּוא ץנַאג ןענייז סָאװ ,רערליּב יד
 רעטּפיגע עגיטײצרַאֿפ יד זַא י טהעז ןוֿפרער ;ןרָאװעג טלהָאמעג קירוצ רֵהָאְי
 ןללָאז יז ןלעטשוצנעמַאװצ ןעּברַאֿפ יװ ,לעטטימ עשימיח ןוֿפ טסואוועג ןיוש ןעּבָאה
 : . ןערילרַאֿפ טינ רעילָאק רעייז לָאטנײק

 יװ , ןײללַא רֹובָּכ ּבעילּוצ רּונ טינ ןּוהטעג רעטפיגע יד ןעּבָאה ץלַא סָאד גּוא
 עסיורג נּוא עֿבײר ןוֿפ םירבק יד ףיֹוא תֹובָצַמ ערעייהט טימ טֿפָא טציא םוהמ ןעמ
 יֹוט ךָאנ זּומ םענעּברָאטשעג ם'נוֿפ עלעעז יר זַא ,ןעּביױלג םעד ןּוֿפ רהעמ רּונ ,ּטייל
 ןײרַא טינ ןֶרֵעִנ ןיא ןנָאק יז נּוא ,רעּפרָאק 0 ןערהעקקירּוצ ךיז ןרהָאי רעדנעז
 , ןרָאװעג ןרָאלכעֿפ זיא סע יװ יֹוזַא רערָא ,טלױֿפוצ ןיֹוש זיא רעּפרָאק רעד בוא

 ּפינע יר ןענעלֿפ ,רייהרעגידעּבעל ןענהָאװ רימ עֿכלעװ ןיא רעזייה ערעמּוא
 ערעונוא א ףיוא סעיצנַאטס) ןעגרעּברעה עֿבילטײצ רּונ ןענייז ,ןעגָאז רעט
 .גּוא קרַאטש ײז ןעמ ףרַאד רעּבירַאד ,רעזייה עגיּבייא ערעזנּוא ןענייז ,רעּבָא םיִרָּבִק
 יו גיּבייא ןעטלַאה ךיז ןללָאז ײז ןעֿכַאט רעֿכיז

 . רעקַאמײג .ןינינָאק יד

 =נעמ הֹעְרַּפ גינָאק ַא ןוֿפ ,ָאהטענַאמ טלהָאצרעד ,עיטסַאניר רעטסּכעז רעד ןוֿפ
 ןיא סָאד ;רֶׁשֹי טימ נּוא הָמְכָח טימ רנַאל ןרעּביא םריגער טָאה רעֿכלעװ ,ףַאומעט

 -+רעֿפ ַא ןעּבָאה יז נּוא ,טײל עסיורג נּוא רעטסירּפ יד ןזעוועג ןללָאֿפעג טינ רעּבָא
 :ממהירעּב זיא רעקַאטיינ ןיגינָאק יד , יורֿפ ןייז ,טדיוטעג םהיא נּוא טֿכַאמעג גנּורָאװש
 רהיא ךָאנ זיא נּוא רנַאל ןעצנַאג ןיא ורֿפ עטסגילק נּוא עטסנָאש יד רַאֿפ ןזעוועג
 ןעגָאמ ןעיֹרֿפ זַא ןועוועג ץעזעגַא זיא ןעטּפיגע ןיא) ןרָאװעג ןיגינָאק טריוט סנַאמ
 -רהעז יז טָאה קלָאֿפ סָאד ,(ָאטינ רעגלָאֿפנָארהט רעדנַא ןיק זיא סע ןנעװ ןעריגער
 טָאה יז זַא ,ןזעוועג טּונ ןעטסָארג םּוצ יװ ןעטסנעלק םּוצ זיא יז לייװ ,טַאהעג בעיל
 ?ילריטַאנ ַא טימ ןעּברָאטשעג טינ זיא גינָאק נּוא ןנַאמ רהיא סָאר ,טסּואװרעד ךיז !

 ןעּבעל סָאר רהעמ : רהיא זיא ,רעּבעגהמַאר ענייז ןוֿפ דנָאה יד ןוֿפ רּונ ,םריוט ןעֿב
 רעּבָא טָאה יז ,ןעמהענ ּוצ הָמֶקָנ ןעמּונעגרָאֿפ ךיז טָאה יז גּוא ןעגנַאנעגנייֵא טינ



 .עטכישענ:טלעוו יד ויש

 ןיא רהיא ייב סָאװ טסּואװעג טינ טָאה רענייק נּוא טלהָאצרעד טשינ ןוֿפרעד םענייק
 טָאה ,ןענַאטשעג לינ ןוֿפ טייוו טינ זיא טסַאלַאּפ רהיא יװ יֹוזַא , רָאֿפ טהעג ןעצרַאה
 :עטלַאהעב ַא ןיא ּואוו ,טסַאלַאּפ רהיא ּוצ לַאנַאק ַא ןעהיצוצ טזָאלעג םייהעג ןיא יז
 ןוֿפ טרהיֿפ סָאװ ריהט ַא ןוֿפ ,ןעּבילקעגנָא רעססַאװ לעיֿפ ךיז טָאה .לעקניו םענ
 ללָאז ןעמ ,ןעוװלש טֿבַאמעג יז טָאה ,ןירַא ןעטרָאנ רהיא ןיא רעלהעק טסַאלַאּפ
 :םַאװ ןעּבילקעגנָא סָאד יֵרַּכ ,ליו ןעמ ןנעוו ןעזָאלּבָארַא נּוא ןעּבײהֿפיֹוא יז ןענָאק

 ןיֿפ רענייק ,ןרָאװעג גיטרַאֿפ זיא טייּברַא יד .ןעקנערטרעֿפ רעלהעק םעד ללָאז רעב
 ,גָאמ ןעסייה ץנַאנ ַא ןיא ,לָאמנײא .טסּואװעג טינ ןוֿפרעד טָאה טייל עסיורג יד:
 ,רעבעגהטַאר נּוא רעטסירּפ ענעי עללַא ךיז ּוצ טיײצלהָאמ ַא ףיֹוא ןעטעּברעֿפ יז טָאה
 יד ןיא לייוו .טדיֹוט סנַאמ רהיא ןיא גירלוש ןענייז ייז זַא ,טסּואוועג טָאה יז סָאװ
 ןעשיט יד ןעסייהעג יז טָאה ,ןזעוועג םייה ּוצ טשירֶמֹולְּכ זיא ןרעמיצ עטשרעּבייא
 :הָארֿפ טֿכער ןייוו ןוֿפ ןיוש ןענייז טּסָאג עללַא ןנעוו , םיִרָדֲח רעלהעק יד ןיא ןעטיירג
 נּוא ןעססָאלשרעֿפ ןעריהמ עללַא גינייווניא ןוֿפ רייהרעלליטש יז טָאה ןרָאװעג ךיל
 ענירלוש עללַא נּוא לָאמ ַא טימ ןיירַא זיא רעססַאװ סָאד ,ןעזולש יד ןעּבײהעגֿפױא
 , ןרָאװעג ןעקנּורטרעד ןענייז ןעמַאזוצ רהיא טימ

 ,ערימַאריּפ רעד ןיא ןזעוועג רֵּבַקְמ נּוא טרימַאזלַאּב ןעמ טָאה רעּפרָאק רהיא
 ךָאנ טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד .ןעיֹוּב טוָאלעג ךיז רַאֿפ רעהירֿפ ךָאנ טָאה יז סָאװ
 :ַאב) !עגנַאװ ןעזָאר יד טימ ןיגינָאק ענָאש יד, ,טרעיורטעג גנַאל גּוא טנייוועג רהיא

 נּוא קלָאֿפ ןעשיטּפיגע ןעשיווצ ןענייז ןעדנענעל לעיֿפ גּוא ןעֿפורעג יז ןעמ טָאה ,(ןעק
 ,טגָאז לייהט ַא . ןרָאװעג טלהָאצרער רעטָאּפש רהיא ןוֿפ רעקלָאֿפ ערעדנַא ייּב ךיוא:
 עגינָאק יר ןעגעלֿפ םִיַרְצִמ ןיא) ןזעוועג רעטסעווש ַא :ּוא יֹורֿפ םגינָאק םעד זיא יז זַא
 .(ןעטַארייה רעטסעווש ענעגייא ערעייז טֿפָא

 טײקנָאש רהיא רַאֿפ רּונ ,ןועוועג לעדיימ םערָא ןייא זיא יז זַא ,טגָאז לייהט ַא
 רעטסירּפ יד ןענייז רעּבירַאד ,ןעמּונעג יֹורֿפ ַא רַאֿפ גינָאק רעד יז טָאה ,הָמְכָח נּוא
 ,טריוטעג םהיא ןעּבָאה נּוא ןזעוועג זָאּב רעּבעגהטַאר נּוא

 : ערנעגעל ַאזַא רעקַאטיינ ןעגינָאק רעד ןּוֿפ ןעלהָאצרעד ןעֿכירג יד

 טּבעלעג ,עמורֿפ ַא רהעז נּוא ענָאש ַא רהעז ,ןועוועג לעריימ םערָא ַא זיא יז
 רהיא טימ ןעמַאזּוצ עלעּביטש ןיילק ַא ןיא ,לעֿפרָאר ןעֿפרָאװרעֿפ ַא ןיא ץעגרע יז טָאה:

 ,טַאהעג אְרֹומ טָאה רעטמּומ יד ,הָנְמְלַא עמערֶא ַא ןועוועג זיא עֿבלעװ ,רעטמומ:
 ןעמהענּוצ יז גּוא ןהעזרעד טינ רעטֿכָאט ענָאש רהיא ןללָאז םייל:עֿבײר רערָא ?עסיורג
 טלָאמטסנער זיא טייל עסיירג ןּוֿפ ערָאמ יד יװ ,ּביײװסּכעק רעדָא עטּבילעגַא רַאֿפ

 :ֿבעלש ןוֿפ רניק ןָאש רהיא ןעטיה ןעללָאז יז ןעטעּבעג רעטסָאג יד יז טָאה ,ןזעוװעג:
 לָאמנײא .ןעשנעמ עטֿבעלש ןוֿפ ןרעװ טרהיֿפרעֿפ ללָאז יז ןעוָאל טינ גּוא ןעגיוא עמ:
 :/ ויא ןזעוועג רעססַאװ ןיא יא יז זַא ,ןערַאּבעג לינ ןיא לעריימ סָאר ךיז טָאה;



 טי

 11 ,ןעטפינע

 ,ןעגױלֿפעגקעװַא ויא גּוא לעֿביש ַא ס'רהיא ןּוהמעג ּפַאח ַא טָאה ,רעלדָא ַא ןעגױלֿפעצ
 רעטמּומ רעד טלהָאצרעד נּוא ,ןהעג 5: טזּומעג ךּוש ןייא טימ טָאה לעדיימ סָאד
 =עג רֵׁשֹוה יז טָאה נּוא טּביולגעג טינ טָאה רעטטּומ יד . ןעֿפָארטעג טָאה רהיא סָאװ

 םער רהיא ןעללָאז ייז ,רעטטָאג יד ןעטעּבעג רעדיוו טָאה יז נּוא סטֿכעלש םיפע ןזע
 ..ןעזייוועּב :

 גּוא ,ןזעוועג ןנַאמ רעגנוי ַא לָאמטסנעד ךָאנ זיא ףָאזמעטנעמ העְרַּפ גינָאק רעד
 טנָאקעג טינ יֹורֿפ ןייק ךיז רע טָאה עילימַאֿפ רעֿכילגינָאק ןוֿפ םניסעצנירּפ עללַא ןוֿפ
 ,ןָאש גּונעג טינ רעּבָא גּולק זיא ענעי ,גּולק טינ נּוא ןָאש זיא יד --- ןעּבױלקסױא

 ,תֹולֲעַמ עללַא טימ יױרֿפַא טלָאװעג ךיז טָאה גינָאק םעד ,טַאהעג ןֹורָסַחיַא טָאה ערעי
 יז .ללָאז קלָאֿפ ןייז נּוא טײקנָאש רהיא רַאֿפ ױרֿפ ַא יװ ןעּבָאה ּבעיל יז ללָאז רע
 +הטַאר ענייז ןעשיווצ לָאמ ַא גידנעציז ,טייקסטּוג נּוא הָמְכָח רהיא רַאֿפ ןעּבָאה ּבעיל
 ן'טָּפְׁשַמ ּוצ טדָאטשטפיוה ןייז ןוֿפ ןעריוהט יד ייּב לעמיה ןעזיֹולּב ןרעטנּוא עד
 ּפָאק ס'גינָאק ןרעּביא ךיוה ץנַאג ךיז טָאה ,ןזעוועג זיא גָהְנִמ רעד יװ ,קלָאֿפ ןיי
 ןיא םער נּוא ,ןעללַאֿפּבָארַא טזָאלעג םיּפע טָאה גּוא רעלרָא רעסיורג ַא ט
 נּוא ,טֿכַארטעּב סע טָאה גינָאק רעד .עלעֿביש טרעיצעג ַא ןעללַאֿפעגנײרַא זיא סיֹוׁשי

 ַאזַא טוּומעג טָאה סָאװ ,לעסיֿפ םענעי ןּוֿפ טייקלערע סָאר ףיֹוא טרעדנּואװרעֿפ ךיז
 ןעֿפור טזָאלעג רע טָאה טסַאלַאּפ ןיא ךיז ּוצ גידנעמוק .ןעגָארט עלעֿביש טרעיצעג
 ,ןערלָאמעג טָאה נּוא רעּבעגהטַאר גּוא רעטסירּפ ןּוֿפ רעטֿכָאט נּוא םניסעצנירּפ עללַא
 .ןעַֿאמ ןיגינָאק נּוא יורֿפ ןייז רַאֿפ רע טעװ ,ןעטסַאּפ טעװ לעֿביש סָאר ןעמעװ זַא
 רעייז טָאה סע רעּבָא ,ןעטסַאּפ רהיא ללָאז לעֿביש סָאד טלָאװעג עדעי טָאה יאַדֵַוַא

 םהיא ןעּבַאה טימרעד זַא ,טּביױלגעג טָאה סָאװ ,גינָאק רעד ,ןעֿפלָאהעג טינ היפ
 יד ןּוֿפ ענייק זַא ,ןהעועג טָאה ,ויא עטרעשעּב ןייז רעװ ןעזיועגנָא רעטמָאנ יד
 ןעֿפּורעגּוצ רע טָאה רעּבירַאד ,ןייז םינ יֹורֿפ ןייז ןנָאק סניסעצנירּפ עטלעממַאזרעֿפ

 םנעי םעד טימ ,לעֿביש סָאד טגנַאלרער ייז ,דנײרֿפ עיירטעג ,טייל עסיֹורג ייווצ
 =ייז טייל עסיורג יד , םהיא ּוצ ןעגנערּב יז נּוא זיא סָאד םעמעוװ ,ןעניֿפעג ּוצ לעריימ
 ץעגרע ןעּבָאה יז ,ףרָאד ּוצ ףרָאד ןוֿפ ,טדָאטש ּוצ טרָאטש ןוֿפ ןעגנַאגעגמּוא ןענ
 ןיוש ןעּבָאה נּוא ,ןעטסַאּפ רהיא ללָאז לעֿביש סָאד סָאװ ןענוֿפעג טינ לעריימ ַאזַא
 זיא טֿפּוזעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ַאזַא זַא גינָאק םעד ןעגָאז נּוא קירּוצ ןהעג ּוצ ןעסָאלשעּב
 םרּומש ַא עטכיו ןעמימ ַא ןיא זיא קירּוצ גידנעהעג ,ָאטשינ טלעװ רעד ףיֹוא רָאג
 ּוצ רעֿכיג ןעּבײרט ןעּבײהעגנָא ןעלזע ערעייז ןעּבָאה ייז רהעמ סָאװ ,ןרָאװעג דניוז
 רער ייז טָאה רעקרַאטש סָאד ,ןעזעװעג טייוו טינ זיא סָאװ ,ןעמּוקּוצ ּוצ טדָאטש ַא
 רגיוו רעד ּואו ןהעגּוצ ןרהעקמּוא טזומעג ךיז ןעּבָאה יז נּוא קירּוצ ןעסיוטשעג דניו

 רנעהעגייּברַאֿפ .טרָאהעגֿפױא םרּומש רעד טָאה לעּביטש ןיילק ַא ןעּבענ ,ייז טגָארט
 םינ םּורָאװ ,ןלעטשּבָא טלָאװעג טינ ּוליִפֲא ךיז יז ןעּבָאה לעּביטש םעד רַאֿפ רעהירֿפ
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 :ןעסיוהנ םעד רַאֿפ ןנָאק ,טנעֿכערעג ייז בה ,ךעלוייה םערָא עגיררינ עֿכלעזַא ןיא
 טַאהעג חּכ ןייק ןיֹוש טדניוו ןוֿפ ןעּבָאה יז זַא , ןרעוו ןריֹוּבעג ױרֿפ ַא םִיַרְצִמ ןּוֿפ גינָאק
 -ךיז נּוא ןעניטֿכָאנ ָאד לעּביטש ןיא 2 ןעּבילּבעג ייז ייּב זיא ,ןעהעג ּוצ רעטייוו
 :ןיא ךילדנײרֿפ ייז טָאה ױרֿפ עטלַא ַא ,זעוועג ךילרעטסניֿפ ןיֹוש זיא סע . ןעהורסיוא
 םיֿפ יר ײז רעטֿבָאט רהיא ןעסייהעג טָאה נּוא ,טסירנעּב רעטטָאג יד ןוֿפ ןעמָאנ
 :מָאה טײקֿבילקישעג גּוא תִוִעינָצ םיֹורג טימ .געוו ןוֿפ ּביֹוטש םעד ןוֿפ ןעשַאװמּורַא
 =ָאה רעדנעזייר יד זַא .ןעלהָאֿפעּב טָאה רעמטּומ יד סָאװ ץלַא ןּוהמעג לעדיימ סָאר
 טנעירעּב םּורֿפ יֹוזַא ייז טָאה סָאװ ,לעריימ סָאד ןהעז טלָאװעג הירֿפ ןעגרָאמ ףיוא ןעּב
 :טינ לעּבישש ןיא יז זיא ,טגָארֿפעג ןעּבָאה יו סָאװ ץלַא ףיוא טרעֿפטנַאעג גולק גּוא
 =עג ַאזַא ייּב גידנָאמש יװ ,ןעטלַאהעּב רעטמומ יד יז טָאה טֿכַאנ ייּב ךָאנ ,ןזעוועג
 -+עג טסָאג יד ןעּבָאה ? טנעידנּב ונּוא טָאה סָאװ רעטֿכָאמ ןייד זיא ּואוו ,מייהנעגעל
 רערנעזייר יד רעװ ןהעזרעד טָאה יז זַא ,ןרָאװעג ןעקָארשרעד זיא עטלַא יד ,טגָארֿפ
 שי טעוװ סטוג ןייק .רעטֿכָאט רהיא ףיֹוא ןעגָארֿפ יז סָאװ ,רהעמ ךָאנ נּוא ,ןענייז
 ךוֿפ ןעמָאנ םעד ייּב יז יז טָאה ןרערהט טימ .טֿפַארטעג יז טָאה ,סיֹורַא םינ ןוֿפרעד
 םינ יי ףיֹוא טינ ןעּבָאה הֶבָׁשֲהַמ עטֿבעלש ןייק ןללָאז יז ,ןרָאװשעּב רעטטָאג יד
 רַאֿפ ןעקנַארעּב ּוצ רּונ ןעניימ יז זַא ,ןרָאװשעג ןעּבָאה ייז .רעטֿכָאט רהיא ףיוא
 , טגָארֿפעג י נה יז סָאװ ץלַא ףיוא תֹובּוׁשְּת עגולק ערהיא

 ךיז יז טעװ םּורֿכ יז זיא ,טגָארֿפעג יז ןעּבָאה 1 אָרֹומ ּוד טסָאה רעּבָא סָאװ
 ! ןעטיה ןיײללַא

 זיא יז יװ ,רעמֿבָנט רהיא ןעגעוו הָנֲאַד רהיא טלהָאצרעד ייז טָאה עטלַא יד
 יִז זיא קירּוצ רהָאי ּבלַאה ַא טייצ רּונ ,עמּויֿפ ַא נּוא עגולק ַא ,עמּוגַא לָאמ עללַא
 םעד יז טלָאװ נּוא ; ךּוש ןייא טימ רּונ קירּוצ ןעמוקעג גּוא ןעגנַאנעג ןערָאּב ךיז לָאמ ַא
 ,טּבױלגעג ךיא טלָאװ ,ןרָאלרעֿפ רמַאז ןיא לעֿביש סָאר טָאה יז זַא ,טגָאזעג תֶמָא
 רעלרָא ַא זַא ,טֿבַארטעגסױא ןעגיל ַא רעּבָא טָאה יז ,ןעֿפערט ךיז ןנָאק םניוז ַא לייוו
 + טסגנַא רימ טֿכַאמ סָאד נּוא ,ןעגױלֿפעג קעווא זיא נּוא טּפַאחענּוצ לעֿביש רהיא טָאה
 ;טניימ סָאװ ,רערהיֿפרעֿפ ַא יו סיּפע רעלרָא רער טינ זיא יצ ,רהעמ טינ יז ּביולג ךיא
 ?רעֿפ טסָאג יד ןעּבָאה ,עטֿבישעג יר גידנרָאהסױא ,,.,ךּוש רהיא יװ ביל רהיא רהעמ
 ?םאג יד ןעּבָאה דניו םעד זַא ,טנעקרעד דלַאּב ןעּבָאה יז .טקּוקעגנָא ךיז טרעדנּואוו
 זַא ,טגָאועג יז ןעּבָאה ,גיהּור ייז} יב ּוצ געוו ןעטֿכער ןיא ייז 6 רעמ
 ןענָאק טינ רעלרָא ןייֵא סע ללָאז סָאװ רַאֿפ רעטטָאג יד ןוֿפ חיִלָׁש ַא ןייז ןנָאק דניו ַא
 דניו רעד יװ נּוא ןערהָאֿפ יז סָאװ ּבעילּוצ טלהָאצרעד רהיא ןעּבָאה יז ײ? ןייז
 יײז סָאװ יד ןעניֿפעג ּוצ ןעֿפָאה ייז ּואוו ,עלעּביטש רהיא ּוצ ןעסיֹוטשעגּוצ ייז טָאה
 טשינ רָאג ךָאנ רהיא רעּבָא ,טרהיֿפעגניירא דלַאּב רעטֿכָאט יד טָאה רעטטומ יד .ןעֿבּוז

 טינ םיִנָּפ רהיא רעטסניֿפ רעד ןיא ןעטֿכענ ןעּבָאה סָאװ ,טסָאג יד .טלהָאצרער
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 =רעד דלַאּב רהיא ןעבָאה נּוא טײקנָאש רהיא ףיֹוא טרעדנואוורעֿפ ךיז ןעּבָאה ןהעזענ

 רונ טָאה יז . ןעטסַאּפ רהיא טעװ לעֿביש סָאד ןנעוו ,ןייז ןנָאק יז ךילקילג יװ טלהָאצ

 טנעקרעד דלַאב לעֿביש רהיא טָאה יז שטָאח נוא ,ןעזָאלעגּבָארַא ןעגיֹוא יד טמָאשרַאֿפ
 , ןּוהטנָא טלָאװעג טינ םע יז טָאה |
 ןייק וד טסליוו ,טגָארֿפעג יז ןענָאה + ןָא טינ לעֿביש סָאד ּוד טסָאמ סָאװ רַאֿפ ר

 ?ןייז טינ ןיגינָאק
 !ןעֿפלעה טינ ןעלליוו םנעשנעמַא ןנָאק ,רעטסָאג יד ןוֿפ ןעלליוו םעד ןעגעג

 לעֿביש סָאד א טנָאקעג סוֿפ ןיימ טָאה רהָאי ּבלַאה ַא ןיא טרעֿפטנָאעג יז טָאה
 ,גונעג זיא רימ . . .ןלעטש טינ ץּבָארּפ ַאזַא ףיֹוא קילג ןיימ ליוו ךיא נּוא ,ןרעוו:רענעלק
 םֿכַארטעגסיוא טינ = ןייק רהיא ּבָאה ךיא זַא ,טציא טסייוו רעטמומ ןיימ סָאװ

 עסיורג ייווצ יד נּוא ,לעֿביש סָאד ןעטסָאמעגנָא טרָאֿפ רהיא טָאה רעטמומ יד
 ןעבָאה ייז .ןיגינָאק עגיטֿפניקּוצ רעייז רַאֿפ יװ טקוּבעג רהיא רַאֿפ ךיז ןעּבָאה טייל
 ַאוַא טָאה רענייק .טֿכַארּבעג טסַאלַאּפ ןיא גינָאק םּוצ ןעמַאוצ רעטּומ רעד טימ יז
 ןענייז גולק ֹוזַא טלַאטשעג רהיא ןָאש יװ נּוא ,ןהעזעג טינ ןעּבעל ןיא טיײהנָאש
 םמימ גינָאק רער סָאװ , ןעסינעטער נּוא ןעגַארֿפ עללַא ףיֹוא ןזעוועג ןעטרָאװטנַא ערהיא
 ץלַא ףיוא יז טָאה קערש ןהָא נּוא ץלָאטש ,טבורפעג יז ןעּבָאה רעּבעגהטַאר ענייז
 .טגָארֿפעג גינָאק רער טָאה ? ןעּביילּב רימ ייַּב ָאד ּוד טסליװ .טֿכַארטעּב גּוא טקּוקעג

 יז טָאה !םויּב ןײללַא ּוד יװ ןעֿכַאמ סיורג יֹוזַא רעהירֿפ ךימ ּוד טזּומ ּוצרעד
 . רונ לליװ יז זַא ,ןעּבענעג ןהעטשרעֿפ ּוצ םהיא טימרעד נּוא ,ץלָאטש טרעֿפטנַאעג
 - ערָאמ יר יװ ּבייװסּכעק רערָא עטּבילעג ןייז טינ רעּבָא ,ןייז ױרֿפ עֿבילצעזעג ַא ענייז
 . ןזעוועג ןַאד זיא

 זיא םײצֿכָאה יד ,ןּוהמעגנָא ןיֹורק עשיטּפיגע יד דלַאּב רהיא טָאה גינָאק רעד
 יר סָאװ ,טהײרֿפעג ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ,דנַאל ןעצנַאג ןיא ןזעועג בֹומ םוי ַא
 ןוֿפ ענייא זיא ,עללַא ןוֿפ עטסגולק גּוא עטסנָאש יר אָקְוַד נּוא ,ןעגינָאק עשיטּפיגע
 הֶאְנָׂש ַא רַאֿפרעד רענָא ןעּבָאה רעטסירּפ יד נּוא טייל עסיורג יד ;רעטֿכָאט ענייז
 +עג הֶּבַמ יד ויא ,ערנע:על יד טלהָאצרער ,הָאנש יד נּוא גינָאק ןֿפױא ןעגָארמעג
 תֶמֶקְנ ןיא ,טָאה ןיגינָאק ענָאש יר סָאװ נּוא ,טריוטעג םהיא ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןזעוו
 , ןרָאלרעֿפ ןעּבעל רהיא ְךיֹוא ,םהיא רַאֿפ

 ערימַאריּפ רהיא ּואו טרָא םעד ןוֿפ טנעהָאנ ןענהָאװ סָאװ ,רעיּבַארַא יד
 ענָאש יר טהעג ,טײצ-גָאטמטימ גָאמ עללַא זַא ,טציא ךָאנ ןעלהָאצרעד ,טהעטש

 ,שיטעטסעַאמ נּוא ךיוה ,רעדיילק עגנַאל ןיא ,סיֹורַא עדימַאריּפ רהיא ןוֿפ ןיגינָאק
 יז טיג גוא ,ןעגיוא עיולּב לעקנּור ערהיא ןלעטשרעֿפ ןעמערּב עצרַאװש עגנַאל ערהיא
 ; ןעגיוצעגוצ ףּושַּכ ַא ןוֿפ יװ דלַאּב רענעי טרעוו ,יז שהעזרעד סָאװ םעד ףיוא קּוק ַא

 ,ֿפױק רע ,ןעטלַאהּוצ קירּוצ ךיז טינ ןיֹוש ןעֿפלעה ןֹוצָר רעקרַאטש ןייק נּוא לָּבֵׂש ןייק -
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 ,ױ טרעװ רעטייוו סָאד ּוצ טמּוק רע ,ם'אד םהיא ,רעטנעהָאנ סָאװ רָאנ ,רהיא ּוצ
 נּוא טסרּוד ןוֿפ טנעקירטרעֿפ ,עטסיװ רעדליוו רעד ןיא רע טעזנָאלּברעֿפ יֹוזַא נּוא
 רַאֿפ םהיא טהעטש יז רּונ ,טלעו יד םָאְמִנ םהיא טרעוו סע ,עּבעיל ןוֿפ טנערּברעֿפ
 םיֹוא םהיא ןעהעג סע ויּב ,ההיא ןוֿפ רונ טֿבַארט נּוא רע טננָאּב יֹוזַא נּוא ןעגיוא יר ,

 . טריֹוט ןעגילעעז ןעֿבילרירֿפ ַא טיט טּברַאטש נּוא תֹוחּכ יר
 יד רעּבָא ,עדנעגעל ַא ןעצנַאג ןיא ןיגינָאק רעד ןוֿפ עטֿכישעג יד זיא ךילריַאנ

 נוא ,טייצ רעטלַא רענעי ּוצ ןעגירטניא:ףָאה עסיוועג ףיֹוא ןיֹוׁש טזייוו ןײללַא עדנעגעל
 ,טייקיירטעג נּוא טײקֿפילשנעררָא ןוֿפ ,קלָאֿפ ם'נוֿפ ףירגעּב םעד

 ןיא ךיוא ,עיטסַאניד רעטסּכעז רעד ןיא טריגער ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק עללַא יד ןוֿפ

 ּיִנְע יד טלהָאצרעד , עיטסַאניד רעט:11 רעד ויּב ,ןעטייצ סגנּוריגער ערעדנַא עללַא יר
 , ןעיפאיהטע רערָא ,ןעיּבּונ ןיא זַא ,רּונ טסייוו ןעמ , טשינ רָאג טעֶמִּכ עטֿבישעג עשיט
 ןיא רעֿפָאה לינ םענעגייא םעד ןעּבענ ,ןועװעג םיִׁשּוּב יד ןוֿפ דנַאל סָאד זיא סָאװ
 רהעז ,דנַאל םנעי טָאה סָאװ ,ןענוֿפעג רעּבירג רלָאג לעיֿפ ךיז ןעּבָאה ,ףיֹורַא םֹורָד
 5 יר ןּוֿפ עגינָאק עשיטּפיגע עללַא ןעּבָאה םער ּבעילּוצ סָאװ נּוא ,טֿכַאמעג ךייר
 רעּבירג רלָאג יד ,ןעטלַאה ּוצ הָמָחְֶלִמ םישּוּכ יד טימ טרָאהעגֿפױא טינ ןעיטסַאניד
 נּוא ,ןועוועג קלָאֿפ קרַאטש ַא ךיֹוא רעּבָא ןענייז םיׁשּוּכ יד ,ןעמהענּוצּבָא יז ייּב

 . ןעּביֹור טזָאלעג רנַאל רעייז ןוֿפ דרע לעקיטש ַא ןנעוו ןעטלעז ןעּבָאה

 ישי

 (עע:סירָאמ) הָרָמ נּוא טניראַּבאַל סאָד ,ןעיטסאניד עשינאַּבעהט יד

 עיטסַאניד רעט:11 רעד ויִּכ 6 רעד ןוֿפ טייצ רעד רַאֿפ זיא ,סיֿפמעמ טדָאטשּפױה יד
 ?טרעדנוה יד רערָא ,(ןֹומֶא אֹנ) ןעּבעהט דנרהעוו , ןרָאװעג רענעלק נּוא רעמערָא ןילַא
 טרעו ןעגעװטסעדנוֿפ .ןרָאװעג רעֿבײר נּוא רעסָארג ץלַא זיא ,טדָאטש עגירעיוהט
 רעט:11 רעד ןּוֿפ עגינָאק יר ןוֿפ עטֿבישעג רעשיטפינע רער ןיא טלהָאצרעד גינעוו
 ,רעסיוא נּוא ,ןעּבעהט ןזעוועג זיא טרָאטשטּפױה רעייז סָאװ ,םעד רעסיֹוא ,עיטסַאניר
 טסרע ,ןעֿכַאמ ּוצ רעסָארג גּוא רענָאש טרָאטש יד יװ טגרָאזעג רּונ ןעּבָאה יז סָאװ
 רערעווש ַא ךָאנ טָאה רע זַא ,טנָאמרעד טרעוו ןעמירד םעד ןעזעטרָאוא הערַּפ ןעגעוו
 דלָאג יד רּונ טינ גוא (ןעיפאיהמע) שּוּכ דנַאל סָאד ןעמונעגנייא םרָאֿפ הָמָחְלֶמ !

 רער טֿכַאמעג גינָאהטרעטנּוא קלָאֿפ עשיּפָאיהטע עצנַאג םָאר ךיֹוא רעּבָא רעּבירג
 זַא ,טלהָאצרעד טרעוו ,ןעטירד םעד ןעזעטרָאוא גינָאק םעד ןּוֿפ ,ןיֹורק רעשיטּפיגע
 ּוצ גּוא ןעגָאלשּוצ טָאה רע עֿכלעװ ןיא ,תֹומָחְלִמ עֿכילקילג עסיורג רעסיוא טָאה רע
 םער רַאֿפ ןּוהטעג לעיֿפ רהעז ךיֹוא ,רעקלָאֿפ ןערַאמָאנ עגימורַא עללַא ירד ןעּבירמ

 סא ,לַאנַאק רער ,קרעװ ןייז זיא טמהירעּב ,טסּבלעז רנַאל סָאד ןרעסעּבסיוא -
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 רעטניה רנַאל ךַאלֿפ ַא ּוצ רעספַאוו-לינ סָאד ןערהיֿפּוצ ּוצ ןעּבָארג טזָאלעג טָאה רע
 =טֿכּורֿפ ַא רַאֿפ טּכַאמעג ,טייוו ןעליימ ףיוא ,רָּבְרִמ קיטש ַא טימרעד טָאה נּוא גרעּב יד
 =סיֹוא רעד ןוֿפ רהָאי סערעי טּביילּב סָאװ ,םיילש ןעטעֿפ םעד ךרּוד .רנַאל רַאּב
 =ּוקענּוצ קלָאֿפ םעד זיא סע נּוא ןרָאװעג רַאּבטֿכּורֿפ ררע עטסיװ ענעי זיא גנוצײלֿפ
 ןיא טסײה דנַאל סָאד .ןעטײּברַאעּב ּוצ נוא ןעָאז ּוצ דנַאל קיטש םיֹורגַא ןעמ

 ,םִויַאֿפ 1 עטֿבישעג רעשיטּפינע

 =עמַא הערּפ ,רעגלָאֿפֿבַאנ ןייז טֿכַאמעג ךיז טָאה םהיא רַאֿפ רעטמהירעּב ךָאנ
 ןעגייטש לינ ןּוֿפ רעססַאװ סָאד ךָאנ טנעלֿפ ןעטייצ ענייז ןיא .רעטירד רעד טַאהמענ
 טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,ןעֿכײצ רעד טזייוו סע יװ ,טציא יװ רעֿכָאה רעטעמ טֿכַא טיּמ
 :ער ּוצ ,ןעגיטשעג טייצ ןייז ןיא זיא רעססַאװ סָאד ךייה יװ זלעֿפ ַא ףיֹוא ןעקַאהסיוא
 ןייז ללָאז םע ךיוא נּוא ןּוהמ ןעדָאש לעיֿפוצ טינ ללָאז יז גנּוצײלֿפסיױא יד ןערילּוג
 ןיא רערלעֿפ ערעטייוו יד ןייז גּונעג ללָאז סָאװ ,רעססַאװ רַאוװרוזער רעגידנָאטש ַא
 תַעְּב ,ןרעסָארגרעֿפ ּוצ לינ םעד טסּבלעז נּוא ,ןרעסָאװעּב ּוצ םייצ רענעקורט רעד
 טָאה ,םהיא ףיֹוא ןעהעג ּוצ טרָאטשעג ןענייז ןעֿפיש נּוא ןיילק טרעװ רעססַאװ סָאד
 . ןַאלּפ ןעזָאירנַארג ַא טֿכַארמרעֿפ גינָאק רעגולק רעד

 םעד רעטניה ,סיֿפמעמ טדָאטשטּפיוה רעטלַא רעד ןעגעג לינ טייז בֶרֵעַּכ ןיא
 יד ,לָאהט רעגידמַאז רעסיורג רייהעגנּוא ַא םיוא ךיז טעטיירּב ,סַאּפ גרעּב ןעשיבזל
 םעד ףיֹוא ,לָאהט םעד ּוצ ןעֿכײרגרעד טינ גנּוצײלֿפסױא יד ןעזָאל גרעּב עשיבּול

 טינ ללָאז סָאװ , ןעקעּב:רעססַאװ ןעסיורג ַא ןעֿכַאמ ןעמ ןנָאק ,טנעקרעד רע טָאה .} טרָא
 לינ םער ןייז גּונעג ךיֹוא ללָאז סָאװ רעּבָא ,ןעֿבַאמ רענעלק גנּוצײלֿפסיוא יד רּונ

 ןיא רע טָאה קעווצ םעד ּוצ , גיררינ ּוצ זיא רע ןנעוו ןעטייצ יד ןיא ןעֿכַאמ וצ רעסָארג
 טוָאלעג ,םּורַא יװ ןזעוועג רעגירדינ זיא עֿכָאלֿפרעּבָא יד ּואוו ,לָאהט ןעטימ ןעטֿכער
 טוָאלעג רע טָאה ערעזָא רעד םּורַא .ערעזָא עֿפיט נּוא עסיורג גידלַאװג ַא ןעּבָארג
 900 רעּביא נּוא ,ְךיֹוה יד רעטעמ 312 ,קיד יד רעטעמ 50 לַאװ ןעקרַאטש ַא ןעֿכַאמ
 גרעּב יד ךרוד ןעּבָארגעגֿפרּוד רע טָאה ןָא ןענַאד ןּוֿפ ,םּורַא גנעל יד רעטעמָאליק
 ערעזָא יד רע טָאה יֹוַא ,ןעגערּב עדייּב ייּב ןעוולש טימ ןעלַאנַאק עֿפיט עטיירּב ייווצ
 נּוא טנעֿפָאעג ןעזולש יד ןרעוו גנּוצײלֿפסױא ןּוֿפ טייצ רעד ּוצ . לינ ן'טימ טגינייַארעֿפ

 . ערעזַא עֿבילטסניק עסיורג יד ,טייצ סגנּוצײלֿפסױא ןיא ,ןָא טלליֿפ רעססַאװ לינ סָאד
 יד נּוא טרַאּפשרעֿפ ןעוולש יד ןרעװ ןעללַאֿפּוצּבָא ןָא טּבײה רעססַאװ סָאד ןנעוו

 ,רַאװרּוזער ןעטייוו ןעליימ םעד ןיא טרַאּפשעגניײא טּביילּב רעססַאװ עגנעמ עֹצנַאג
 ךיז ןעהיצ ןענַאד ןוֿפ , ןעגײטשֿפױרַא טינ ךיוה יֹוזַא לָאמנייק לינ רעד ןנָאק םעד ךרּוד
 םעד ןוֿפ טרעוו ךיוא ,ןרעסָאװעּב ּוצ רעדלעֿפ יד טייצ רענעקּורט ןיא ,ןעלַאנַאק ערענעלק
 רעד טייצ רענעקורט רעד ןיא ,ןעללַאנַאק עסיורג ייווצ ענייז ךרוד ,רַאוורּוזער רעססַאװ
 נּוא םהיא ףיֹוא ןעהעג סָאװ ןעֿפיש יר ןעֿכַאמ ּוצ רעגנירג ,טרעסָארגרעֿפ טסּבלעז לינ
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 ֿור ןעקעּב-רעטסַאװ םעד . דמַאז ַא ףיוא ןהעטש םֿפָא טייצ רעססַאװ ןיילק ןיא ןעּכיילּב
 עגילָאמ ַא ,םִי ַא עֿכַארּפש עשיטּפינ ע ףיֹוא טעטיידעּב הרמ .עעזסירָאמ רערָא ,הָרְמ : ןעמ
 ןעמָאנ םעד ףיֹוא ,הרמ ערעזָא יד טסייה רעּבירַאד זַא ,טניימעג ןעּבָאה רעקירָאטיה
 ַאֹוַא זַא ,טזייוו גנוקערטנע עיינ יר ;ןעּבָארג טוָאלעג יז טָאה סָאװ גינָאק םעד ןיֿפ
 .מענַאמ גינָאק רער יז טָאה ןעּבָארגעג נּוא ,ןועוועג לָאמנייק ןעטּפיגע ןיא זיא גינָאק
 . עיטסַאניד רעט:11 רעד ןוֿפ טַאה

 ןוֿפ טייוו טינ טָאה רע סָאװ ,טסַאלַאּפ רעד ךיֹוא ויא הרמ יװ טמהירעּב יֹוזַא
 ןעּבָאה טגידנעעג ,רעּבײהנָא רעד רּונ זיא רע זַא ,ןעגָאז לעיֿפ .ןעיֹוּב טוָאלעג הרמ
 .הטניריּבַאל רעשיטּפיגע רעטמהירעּב רעד זיא טסַאלַאּפ רעד .עגינָאק ערעדנַא רעמעּפש

 ןועוועג ןעטּפיגע ןיא זיא סָאװ ,טָאדָארעה רעּבײרש עטֿבישעג רעשיֿכירג רעד
 .רָאװ יד טימ הטניריּבַאל םעד ןוֿפ טלהָאצרעד ,ןעּבירשעּב רנַאל סָאר טָאה גוא
 ,ןעוועג רעדנואו רעטסָארג רעד רימ ייּב ןעדימַאריּפ יד ןיֹוש ןענייז סע, : רעט
 טגעוו הטניריּבַאל סָאד רעּבָא ,ןהעועג ןנעװ ןעּבעל ןיימ ןיא רּונ ּבָאה ךיא סָאװ
 ,םּכעז ןעגעג ןרעייהט סכעז ,ןעֿפוה עטקערעּב 19 טָאה רע , ּבָארַא ןערימַאריּפ עללַא
 ,טסַאלַאּפ רער טָאה ןרעמיצ דנעויֹוט יירד .רעױמ ןייא טימ ןעסָאלשעגמּורַא - עללַא
 עטסרעּבײא יד ןיא ,דרע רעד רעטנּוא לעיֿפ יֹװַא גּוא דרע רעד רעּביא 0
 ןעגױא עניימ ןעבָאה ּבירשעּב ךיא סָאװ נּוא ,ןזעועג ןײללַא ךיא ןיּב ןרעמיצ
 עֿבילשנעמ נּוא טסנּוק לעיֿפ יֹזַא ,טײקֿבײר ַאזַא ךילנָאמ ןעד זיא רעּבָא ,ןהעועג
 נּוא ּפערט ,ןערָאדירָאק יד ןענייז ןעדעישרעֿפ יװ ? ןעּביירשוצסיא טֿפַארק םטייּברַא
 ןיא ףיוה ןּוֿפ ןעמ טמּוק טָא !ןרעדנַא םּוצ רעמיצ ןייא ןוֿפ ןערהיֿפ סָאװ ,ןעעלַא
 :לַאה וו ךיז ןעהיצ ָאד ,ףיֹוה רעדנַא ַא ןיא ץעגרע רעריוו ןעמ זיא טָא נּוא רעמיצ ַא
 זיא ץלַא ,ןעטייווצ ן'רַאֿפ רעטצוּפעּב נוא רעֿבײר זיא סנייא סָאװ ,ןרעמיצ הייר ַא ןעל
 טלהָאמעב דנָאװ יד ,ןעּברַאֿפ טינַארג עטרילָאּפ ײלרעללַא ,רָאמַארמ ןרעייהט ןוֿפ
 ןוֿפ ןעלייז ,ןעגעוןעלייז טָאה ףיוה רעדעי ,טֿפירש:ןעֿפילגָאריה נּוא רעדליּב טימ
 טײברַאעג רנָאה:ןעשנעמ רעדנעזיוט רעגילדנעצ ןעּבָאה יז ןּוֿפ ערעי סָאװ ,ןייטש ןייא
 .ירג עללַא ,ןהעועג רנַאלנעֿבירג ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ץלַא .דנַאנײאֿבָאנ גנַאל ןערהָאי
 םינ ךיז ןענָאק ,ןעמַאװצ גנומײּברַאסיוא עֿכילטסניק נּוא ןעטסַאלַאּפ ,לעּפמעט עשיֿ
 עטסרעטנוא יד ןיא ,רעּבירַא עללַא יז טנעװ סע ,הטניריּבַאל םעד טימ ןעֿבײלג

 עטרימַאזלַאברעֿפ יד ךיז ןעניֿפעג טרָאד ,ןעזָאלעגנירַא טינ ךימ ןעמ טָאה ןרעמיצ
 ,"טנהָאװעג ןעּביױא לָאמ ַא ָאד ןעּבָאה סָאװ יד ןוֿפ ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,רעּפרָאק

 עללַא יד ץּוח .(הֶרֶמ) עעזסירָאמ םער טָאדָארעה טרעדנואוועּב רהעמ ךָאנ
 ןעֿכילטסניק ןעסיורג רעייהעגנוא םעד ןוֿפ ןָא ךיז טלהָאצרעד רע סָאװ ,רעדנּואװ
 -עגילרנעצ ךיז ןעהיצ סָאװ רענטרָאג נּוא ןרעיֹומ ,ןעלַאנַאק ענייז ןוֿפ , ןעקָאּב:רעססַאװ
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 נּוא ןעגנַאֿפעג ןרעװ סָאװ ,שיֿפ ןעטרַא 99 ןוֿפ רע טלהָאצרעד ,םהיא םּורַא ןעליימ-!
 , גָאט ןעדעי רעּבלז טנעלַאט ןייא הָמָנְכַה ןעּביג-

 לעּפמעט גּוא טסַאלַאּפ ַא רַאֿפ ,רֵעַׁשְמ ןעמ זיא ,טנידעג טָאה הטניריּבַאל סָאד
 :רעטמָאנ עללַא ,ןועוועג רעמיהטגילייה עשיטּפינע עללַא ןענייז םהיא ןיא ..ךיילגוצ:
 נּוא רעטסירפ עללַא ןעּבילקעגֿפיֹוא ךיז ןעּבָאה םהיא ןיא ,ןעּוטַאטס נּוא רערליב:

 . ןעטייהנעגעלעגנַא םנגוריגער ןעגעוו ךיז ןעהטַארעּב ּוצ ןעטסריֿפ-|

 . שגינָאק ןעטריה) סאָשקיה יד

 - רעט:14 רעד ןוֿפ עגינָאק יד טריגער ןעּבָאה םִיַרְצִמ ןיא ןנעו ,ןעטייצ יד ןיא
 סָאװ ,רעקלָאֿפ ןערַאמָאנ יד ןעשיווצ ןעמּוקעגרָאֿפ גנּורהירֿפיוא עסיורג ַא זיא עיטסַאניד
 :נַאמ .לֶבָּב נוא רּוׁשַא רערנָאל יר ןיא ךיֹוא נּוא ןַעַנְּכ דנַאל ןיא ,ןעיזַא ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה
 סירָמֹועָלְרְדְּכ ןּוֿפ ןזעוועג זיא גנּורהירֿפיֹוא יד זַא ,רֵעַׁשְמ ןענייז רעּביירש עטֿבישעג עֿכ

 םהיא נּוא ןעֿפרָאװעגּבָארַא ךיז ןיֿפ ךָאי ןייז ןעּכָאה סָאװ ,עגינָאק יד טימ תֹומָחְלִּמ
 ?יטימעס ןוֿפ גנּולרנַאװ רעקלָאֿפ ַא ןרָאװעג זיא םעד ךרּוד ,ןעניד טלָאװעג טינ רהעמ-
 יװ דנַאל םַאד גּוא ןעסירעגנירַא םירצמ ןיא ךיז ןעּבָאה יז ןּוֿפ לעיֿפ .ןעמַאטש עש
 =עג נוא טײקֿכײר רעד ןּוֿפ ןעמַאטש ענעי ןעּבָאה םיועג ,ןעללַאֿפעּב קערשייה ַא
 ןעשנעמ . ןרעדנילּפ ּוצ דנַאל סָאד ןעמוקעג ןענייז נּוא טרָאהעג םירצמ ןּוֿפ טײקנעהטַָאר
 ?יטפיגע םעד ,טֿכַאמעג בֵרֶח רעֿפרָאד נּוא טדָאמש , טדיֹוטעג יז ןעּבָאה עריהט נּוא
 רַאֿפ רערהיֿפנַא םענענייא רעייז ןעּבָאה נּוא ,ןעּבירטרעֿפ רעדָא טדיֹוטעג גינאק ןעשי
 ,עטֿכישעג עשיטּפיגע רעגנַאל רעד ןיא לָאמ עטסרע סָאד זיא סָאד ,טֿכַאמעג נינָאק
 זיא םָאד .קלָאֿפ רמערֿפ ַא נּוא גינָאק רעדמערֿפ ַא טשררעהעג טָאה דנַאל ןיא סםָאװ

 ,(א"פקתה .א) 'ֿפ 1180 רהָאי ןיא ְךֶרֶע ַא ןהעשעג
 טייצ רער טימ ,"עגינָאק ןעטריה, : "סוהש:קיה, : ןעֿפּורעג ייז ןעּבָאה םיִרָּצִמ יד

 םָאשקיה סָאד ךיז טָאה ךיג .ןזעוועג רעשררעה עטֿכעלש טינ םירצמ רַאֿפ יז ןענייז
 , םיִנָהְנִמ עשיטּפיגע עללַא ךָאנ ןערהיֿפ ןעּביײהעגנָא ןעמַאזוצ גינָאק םעד טימ קלָאֿפ
 םער ּבעילּוצ ,קלָאֿפ ןעשיטפיגע םיייּב ןעֿכַאמ ּוצ גיללָאֿפעג ךיז טֿכּזעג ןעּבָאה יז
 יװ ךילנָאכ סָאװ ץלַא ןּוחטעג נּוא רעטמָאנ עשיטּפיגע ןעניר ןעּבײהעגנָא יז ןעּבָאה
 סָאװ ,רעקלָאֿפ ערערנַא ןוֿפ עללָאֿפנָא ןוֿפ ןעֿכַאמ ּוצ רערעֿביז קלָאֿפ גּוא דנַאל סָאד
 טרהיֿפעגנייַא יז ןעּבָאה םעד ּבעילּוצ .םּומעמּוא ןועוועג לעיֿפ טייצ רענעי ּוצ ןענייז
 עטסגינעווכיוא ןּוֿפ דנַאל סָאר טרעֿכיזעג טָאה סָאװ ,לִיַח ןעטנרעלעג ןעגידנָאטשעּב ַא
 ,ןעטסריֿפ עשיטּפיגע יד ןוֿפ : טסייה סָאד ,עטסגינעווניא יד ןוֿפ גינָאק םעד נּוא דניײֿפ
 ןיא טריגער ןעּבָאה נּוא ןעטּפינע רעּבָא ןיא ןעּבילּבעג גיגנָאהּבַאנוא ךָאנ ןענייז סָאװ
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 =נּוא ןיא זיא סָאװ ,(ןַעֹוצ) םינַאט ןיא טריגער ןעּבָאה עגינָאק סָאשקיה יד ,ןעּבעהט
 .רנעגעג ַאטלער רער ןיא ןעטּפיגערעמ

 .רנַאל ןיא טרהיֿפעגנייַא עגינָאק סָאשקיה יד ןעּבָאה ןעֿכַאז עטּוג לעיֿפ
 =ץגנירַא טינ רנַאל רעייז ןיא ןעדמערֿפ ַא לָאמנייק ןעּבָאה עגינָאק עשיטּפיגע יד

 =עג יז טָאה ,ןעֿפױקרַאֿפ רעדָא ןעֿפױק םיּפע םִי ץֿפיוא ףיש ַא ןעמּוקעג זיא ,ןעוָאל
 =ײװ םירמ ַא יז זיא םיוק ; לינ ןעשיּפָאנָאק ןיא טקנופ ןעסיוועג ַא זיּב ןהעגּוצ טנָאמ
 רהיא ןיא סָאװ ץלַא טימ ףיש יד נּוא ,ןעשנעמ יר טריוטעג ןעמ טָאה ןעגנַאגעג רעט
 ןעטנרעלעג רעײז ףיוא טרעֿכירעֿפ ,עגינָאק סָאשקיה יד ,גינָאק םּוצ טרָאהעג טָאה
 =רעֿפ רערָא ןעֿפױק ןעמּוק סָאװ ,עטײלֿפױק רַאֿפ טֿכַאמעג ײרֿפ רנַאל םָאד טָאה ,לִיַח
 ךרּוד .רנַאל ןיא ןעצעזעּב ּוצ ךיז ןעילימַאֿפ ענלעצנייא טּביױלרע ךיֹוא נּוא ,ןעֿפױק
 קלָאֿפ סָאר גּוא תֹואּובְּת ערהיא טימ ןרָאװעג טסּואוועּב םּורַא טײװ םיַרְצִמ זיא םעד
 ןעּבָאה סָאװ ,עטסרע יד ןזעוועג םָאשקיה יד ןענייז ךיֹוא ;ןרָאװעג ךייר ןּוֿפרעד זיא
 .טסּואװעג טינ ךָאנ םיִרְצִמ יד ןעּבָאה יז ויּב .טרהיֿפעגנירַא םירצמ ןיא דרעֿפ סָאד
 ןעּבָאה סָאשקיה יד ןוֿפ ,םהיא ןוֿפ טָאה ןעמ סָאװ ןעצטּונ יד ןוֿפ םינ ,דרעֿפ ןּוֿפ טינ
 =רעד ךָאנרעד זיא םירצמ נּוא ,ןעֿכױורּבעג נּוא ןעװידָאה דרעֿפ סָאד טנרעלעג ײז
 -םיִנָע יר ןעּבָאה םעד ץּוח ,טלעװ רעטלַא רעד רַאֿפ ןרָאװעג קרַאמ:דרעֿפ רעטסָארג
 .טימ סרעדנּוזעּב , רעקלָאֿפ ערערנַא טימ טֿבַאמעג טֿפַאשטנַאקעּב סָאשקיה יר ךרוד רעט
 ירַאד .טנרעלעג ,רֶחֶסִמ ץּוח ,טֿפַאשנעסיװ עֿכילצטּונ לעיֿפ ןעטרָאד ןוֿפ ןעּבָאה גּוא ,לֶכָּב
 םֶהָרְבַא זיא ,ןעמייצ סָאשקיה יד ןיא יקַאמ זַא ,רֵעַׁשָמ רעקירָאטסיה יד ןענייז רעּב
 זיא רעטָאּפש .ןרָאװעג טלעדנַאהעּב ךילטנעררָא זיא רע ּואװ ,םירצמ ןיא ןועװעג
 ןענייז עילימַאֿפ ןייז טימ בֹקֲעַי טסּבלעז גּוא ,ןרָאװעג ךֶלֶמְל הָנְׁשִמ טרָאד ףֵסֹוי ךיוא
 =ימעס יר ןוֿפ ךיֹוא ןענייז סָאשקיה יד לייװ ; ןרָאװעג ןעמּונעגֿפױא טסָאג עּביל רַאֿפ
 ,טײצ עצנַאג יד זַא ,ןייז ןנָאק סע .ײז טימ ןיעועג רעקלָאֿפ עטרנַאװרעֿפ ,עשימ
 מּוג לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יד זיא ,עגינָאק םָאשקיה יד טשררעהעג םירצמ ןיא ךָאנ ןעּבָאה סָאװ
 :סעּב יר ןוֿפ ענייא זיא ןְׁשֹוג , ערמערֿפ רַאֿפ טנעֿכערעג טינ ײז טָאה ןעמ ,ןזעוועג
 'יר ךיז ןעּבָאה דנעגעג רעד ןיא נּוא ַאטלעד רעטעֿפ רער ןיא ןועוועג ןעדנענעג עט
 .ןזעוועג טינ ןעגיֹוא יר ןיא סיורג ּוצ םענייק ןענייז נּוא טרהעמרעֿפ בֹקֲעַי יֵנְּב

 ןערירֿפּוצ טנָאקעג טינ רעּבָא ןעּבָאה ןעּבעהט ןּוֿפ ןעטסריֿפ עשיטּפיגע יד
 ךייר ןענייז רנַאל נּוא קלָאֿפ םָאד שטָאח ,רעשררעה סָאשקיה עדמערֿפ יר םימ ןייז
 גנריגער יד נּוא ןעּבײרטרעֿפ וצ סָאשקיה יד טבּורּפעג רֶרֵסְּכ ךיז ןעּבָאה ײז ,ןרָאװעג
 רעגנַאל גּוא רערעװש ַא ךָאנ ,דנָאה ערעײז ןיא ןעטהענּוצ ןעטּפיגערעטנוא רעּביא
 :םַאניר עיינ ַא ןערנירג נּוא ןעּבײרטרעֿפ ּוצ סָאשקיה יד ןעגנּולעג ייז טָאה הָמָחְלִמ
 =עג טינ טָאה סָאװ ,הֹעְרַּפ רעייג רעד ,ׁשֶדֶח ְךֶלֶמ רעד ץזעוועג זיא סָאד גּוא ,עיט
 :מרעדנוזעגבָא ַא ,טּבעלעג ןצוג ןיא ןַאר ויּב ןעּבָאה לָארשי ינּב יד -- ,ן'ףֵסֹוי טנעק
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 מינ יז ןעּבָאה רעטטָאנ ערעייז רעּבָא ,ׁשֶרֹׂש ןייא ןוֿפ סָאשקיה יד טימ שטָאח ,קלָאֿפ
 םָאשקיה יר טָאה ןעמ זַא ,רעּבירַאד ,טשימע:סיוא טינ ךיז ןײללַא יז טימ נּוא טנידעג
 םנוֿפ דנײֿפ רַאֿפ טנעֿכערעג טינ לֵאָרָׂשִי-יַנְּב יד ןעמ טָאה ,ןעּבירטרעֿפ נּוא טדיוטעג
 ,טקּוקעגמּורַא ךיז טָאה ןעמ זַא ,רעטָאּפש טסרע ,ןקזָאלעג ייז טָאה ןעמ נּוא דנַאל
 -רימָאט ,ןעּבָאה אָרֹומ ןעּביײהעגנָא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג קלָאֿפ םיֹורגַא זיא םע זַא
 =ָאה רעּבירַאר ,ייז ּוצ ןהעטשּוצ לארשייינּב יד ןלעװ ,ןָא רעדיװ סָאשקיה יד ןללַאֿפ
 :קלָאֿפ ערמערֿפ סָאד יו הֶצֵע ןייַא ןעֿכּוז רימָאל ,ול הָמָּכַחְתִנ הָבָה : טגָאועג יז ןעּב
 .סָאשקיה יר ,ןעּבײהעגנָא םִיַרְצִמ תּולְג רעטֿכער רעד ךיז טָאה ןנַאד .ןעֿבַאװשּוצּבָא
 רעריו יז ןעּבָאה עגינָאק עשיטּפיגע עיינ יד ,טיֹוּבעג טינ ןערימַאריּפ ןייק ןעּבָאה
 , טייּברַא רעד ּוצ בֹקֲעַיייַנְּב יד ןעגנּואווצעג גּוא ןעיוּב ןעּבײהעגנָא

 ֶׁשָמַא טריגער ןעּבָאה סָאשקיה יר סָאװ ,םייצ יד טנעֿבערעּב ,ָאהמענַאמ
 יא לייוו , רהאי 950 ןּוֿפ ךשמ ַא רּונ ןענעֿבער רעקירָאטסיה עיינ יד ,רהָאי 911 ןוֿפ

 גנַאל קלָאֿפ עשיטּפיגע סָאר טלָאװ ,טנעֿבערעּב ָאהטענַאמ יו רהָאי 500 ןוֿפ טייצ ַא
 ףיֹוא קלָאֿפ דמערֿפ ַא ןוֿפ גנושררעה רעד רעטנּוא ,ןעסעגרעֿפ ןעטמיז גּוא ןֹוׁשָל ןייז
 ןזעוועג רעגינעוו דנעטיידעּב ןענייז סָאשקיה יד : טינ הָיֲאַר ןייק רעּבָא זיא םע . םהיא
 גּוא ןושל שיטּפיגע סָאד ןעמהענּוצנָא טֿכוזעג רעֿביג ןעּבָאה נּוא רעטּכינע יד רַאֿפ
 םָאװ ,טייצ ְךֶׁשֶמ םעד ףיֹוא גנומיטשעּב עגיטֿכיר ןייק . ערעייז רעטּפיגע יד יװ םיִנָהְנַמ
 ,ָאטשינ זיא ,טריגער ןעּבָאה םָאשקיה יד

 , רעטייווצ רעד םָסְמעַר נּוא הָכּולְמ עשיטּפינע עיינ יד-

 .ןעּבײרטרעֿפ ּוצ סָאשקיה יד ןעמּוקעגנָא ןעטסריֿפ עשינַאּבעהמ יד זיא גנירג טינ
 ךָאנ ןענייז ,ןעּבירטרעֿפ יז ןעמ טָאה , טרָאטש ענעֿפָא גּוא דנַאל ןוֿפ ןנעוו ,טסּבלעז
 ,רַאוטַאה גנוטסעֿפ רעד ןיא ןעּבילּבעג לִיַה ןעסיֹורג ַא טימ ןעטסריֿפ ערעייז ןוֿפ לעיֿפ

 :ירטשעג ןעּביל יד יװ ןעּבָאה סָאשקיה יד ,טרעגַאלעּב גנּוטסעֿפ יד ןעמ טָאה גנַאל

 ןעשינַאּבעהט םעד ךיז טָאה ךילדנע . ןעמהענ שוָאלעג םינ גניטסעֿפ יד נּוא ןעמ

 םמסרוד רעד נוא ,גנּומסעֿפ ןּוֿפ רעססַאװ סָאד ןעהיצּוצּבָא ןעּבעגעגנייַא ,םעמהַאַא ,טסריֿפ
 ּבצ נּוא ןעסײרּוצֿכרּור ךיז עעמרַא סדנייֿפ םעד ךרּוד ןעגנואווצעג ןעדלעה יד טָאה
 .טריגער גנַאל יֹוזַא ןעּבָאה ןרעטלע ערעיײז נּוא ייז ואוו ,דנַאל םעד ןוֿפ ןעֿפױלטנע

 םהיא ןוֿפ ,םִיַרְצִמ ץנַאג רעּביא הָעְרַּפ ןייא ,ןרָאװעג גינָאק זיא םעמדַאַא טסריֿפ רעד
 ?טּפיֹוה רעד ןוֿפ ןעּבעלֿפיֹוא יינ סָאר נּוא ,עטֿבישעג עשיטּפיגע עיינ יר ןָא ךיז טּביײה
 . ןועוועג ןללַאֿפעג קרַאטש טייַצ סָאשקיה יד ןיא זיא עֿבלעװ ,ןעּבעהמ טדָאמש

 0 : 0  (עטכישעג-טלעוו ידָד =
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 טי הב

 :ינָאק ץשיטּפינע יר ןעּבעגעג טסייג ןעיינ ַא טָאה סָאשקיה יד ףיֹוא ןֹוחָצִנ רעד
 , רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב ןעמהענּבָא רעדנָאל ערמערֿפ ןעּבירטעג ןיֹוׁש יז טָאה סָאװ ,עג

 , םּורַא טייוו ןוֿפ רעקלָאֿפ יד רַאֿפ ןרָאװעג קערש ַא זיא םִיַרְצִמ נּוא
 ןיא טייוו ןזעוועג עעמרַא ןייז טימ ןיֹוש זיא ,רעט-1 רעד סעמטּוהמ גינָאק רעד

 ,ןעמהעננייַא טנָאקעג טינ רנַאל סָאד רעּבָא טָאה רע ,(םִיַבֲהַנ םַרָא) ןעימַאטָאּפָאסעמ
 םָאד טָאה נּוא ןעמּונעגנייַא ןעימַאטָאּפָאסעמ ץנַאג טָאה ,רעט:3 רעד סעממּוהט טסרע
 ךָאנ טָאה ,רעט:3 רעד ּפעטָאהנעמַא העְרַּפ לעקינערוא ןייז .טָֿאירעטנּוא יִּתִח קלָאֿפ
 יד ןיא טסרע ,ןעמּונעג רהָאי סעדעי ןעוניצ עסיורג רעקלָאֿפ ענעמונעגנייַא יד ייּב
 .ןעללַאֿפ ןעבײהעגנָא םירצמ ןוֿפ טֿכַאמ יד טָאה ןעט:4 םעד ּפעטָאהנעמַא ןוֿפ ןעטייצ
 סָאװ ,רעטטָאג לעיֿפ יד ןעֿפַאשּוצּבָא טלָאװיעֿפ ךיז טָאה ןעט:4 םעד ,ּפעטָאהנעמַא
 ןעשיווצ , ןײללַא ןנּוז רעד ּוצ רּונ ןעניד ןעסייהעג טָאה נּוא ,ײז ּוצ טנעיד קלָאֿפ סָאד

 ,טרָאטש עסיֹורג ַא טיֹוּבעגסיוא רע טָאה ,ןעּבעהטמ נּוא סיֿפמעמ , טרָאטשטּפיוה ייווצ יד
 ןעסיורג ַא רע טָאה ָאד נּוא (םסנוטעסופ) (ןֹוא) ײטדָאטש:ןענּוז יד, : ןעסייהעג טָאה סָאװ
 ,ןנּוז יד רעדָא ,עַר טָאג םעד רַאֿפ טיֹוּבעגסיֹוא לעּפמעמ

 :עג טינ ,ןעּבױלג רעייז ןיא םרָאֿפער ַאזַא ןוֿפ ןעּבָאה-רעטסירּפ עשיטּפיגע יר
 טסיװרעֿפ נּוא טרעטשּוצ ןעמ טָאה טדיֹוט סגינָאק םעד ךָאנ דלַאּב נּוא ןעססיוו טלָאװ
 םער ךרּוד ;רעטטָאנ עגילָאמ ַא עללַא ּוצ הָדֹובֲע יד טיינעּב נּוא טרָאטש ןענוז ןייז
 טֿכַאװשענּבָא זיא רעשררעה יד ןוֿפ טֿכַאמ יד נּוא ןעטילעג דנַאל סָאר טָאה רעּבָא
 ּפינע ןוֿפ ןעסירעגּבָא ךיז ןעּבָאה רעקלָאֿפ עטֿבָאירעטנּוא עטסרעהירֿפ יד ,ןרָאװעג
 :ַאּפש עללַא יד טהימעּב ךיז ןעּבָאה ןעֿכָאירעטנּוא ּוצ קירּוצ יז ,טֿכַאמרעּבָא רעשימ
 טמהירעּב ןענייז יז ןּוֿפ לעיֿפ שטָאח נּוא ,עיטסַאניד רעט:19 רעד ןּוֿפ עגינָאק ערעט
 ןעגנּולעג רהעמ טינ יז ןיא םע רעּבָא ,טײקֿבײר גּוא תֹומְחְלִמ ערעייז טימ ןעזעװעג
 ,רעהירֿפ יװ ןעֿכַאמ ּוצ םיורג ןעטּפיגע

 .העְרַּפ ןזעװעג זיא ,ֿפ 1400 ןיא עיטסַאניד רעטנעצניינ רעד ןּוֿפ רעדנירג רעד
 טריומ ןייז ךָאנ רלַאּב נוא טשררעהעג רע טָאה רהָאי םּכעז ,רעטסרע רעד םָסָמֶעַד
 ךרּוד ,רעטסרע רעד סָאהטעש רעדָא ,יטעש ןה ןייז ןעמּונעגרעּביא ןיורק יד טָאה
 עעמרַא רעסיֹורג ַא טימ . ןעגייטש ןעּבײהעגנָא רעריוו דנַאל ם'נוֿפ טֿכַאמ יד טָאה םהיא
 :רָאד יד טֿבָאירעטנוא טָאה נּוא יַניִס לעזניא ןעּבלַאה םעד ּוצ רעהירֿפ ,םיֹורַא רע זיא
 ןעמּונעגנייַא רלַאּב טָאה ,ַאניטסילַאּפ ןייק קעװַא רע זיא טרָאד ןוֿפ ,ןעדַאמָאנ עגימ
 .ןעֿפּורעגנָא יז ןעּבָאה ןעֿבירג יד יו ,רעיקיניֿפ יד רעדָא ,ןֹורָצ נּוא רוצ ,םיִנֲעַנְּכ יד
 גּוא (תַחייֵנְּב) יִּתַת רעד טנהָאװעג טלָאמנַאד טָאה ,לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא ערעטָאּפש רעד ןיא
 טנָאקעג טשינ רָאג יטעש טָאה יּתח םעד טימ ,ןזעװעג קלָאֿפ קראטש ַא רהעז זיא
 שעג זיא םהיא ןוֿפ רעממהירעּב ,ןרהעקמּוא םירצמ ןיא טוומעג ךיז טָאה נוא ןעֿכַאמ
 , 2 עטֿבישעג רעייז ןיא ןָא םהיא ןעֿפור ןעֿכירג יד ,רעטייווצ רעד םסמער ןהוז ןייז ןועוו
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 םָאװ ,רעדנואװ עטסָארג יד םהיא ןוֿפ טלהָאצרעד טָאדָארעה ןּוא ,םירטסָאזעז
 טלהָאצרעד יֹוזַא .דנַאל ןייז רַאֿפ ןוהטעגֿפוא לָאמ ַא טָאה רעשררעה רעשיטּפינע ַא
 עעמרַא ַא טֿכַאמעג ךיז רע טָאה ןרָאװעג גינָאק זיא רע יװ רלַאּב זַא ,םהיא ןוֿפ רע
 ?םגעירק דנעויֹוט 97 נּוא רעטייר דנעזיֹוט 94 ,רהעגסוֿפ דנעזיֹוט טרעדנּוה סּכעז ןוֿפ
 ,ןעֿפיש לעיֿפ רהעז ןּוֿפ עטָאלֿפ ַא טֿבַאמעג רע טָאה םער ץּוח גּוא (לָוְרַּב בָכָר) ןעגַאװ

 ןעמּונעגנייַא טָאה סָאװ ,רעעמ:לעטטימ ןיא טקישעגקעװַא רע טָאה יז ןּוֿפ לייהמ ַא
 ,ןעירניא ןעמהענּוצנייֵא טקישעג רע טָאה ןעֿפיש 400 נוא (רֹוּתִּפַּכ ןרעפיצ לעזניא יד
 ןייק קעװַא ןעגָאוװ:ס'גירק נּוא רעטייר ,רעהענסוֿפ לִיַח ןעצנאג ן'טימ זיא ןײללַא רע
 ןוֿפ .הָׁשֶּבַי רעד טימ ןעמוקעג ןעידניא ןיא זיא נוא ,יֵדָמ ןעמונעגנייֵא טָאה ,רושַא
 ,רעקלָאֿפ עללַא ןעמונעגנייַא טָאה רע ּואוו ,רעדנָאל ןֹופָצ יד ןיא קעװַא רע זיא טרָאד
 ןעמוקעג ויא רע ויּב ןעגנַאגעג טייוו יֹוזַא זיא נּוא ,ןעמיקס ןעֿפורעג ךיז ןעּבָאה סָאװ
 םהיא טָאה סָאװ ,ּבײל רעטנרעלעג ַא טיילנעּב םהיא טָאה םּוהטעמּוא ,ןָאד ךייט םּו
 טָאה , ןעמונעגנייא טָאה רע סאוו ,רעדנָאל עללַא ןיא ,טֿכענק רעיירט ַא יװ טיהעג
 רעּביא גינָאק רעד, :טֿפירשֿפױא ןייא טימ ןעלייז עסיורג ןעיֹוּב םוָאלעג רלַאּב רע
 טימ ןעמונעגנייא דנַאל סָאד טָאה ,ןררעה עללַא רעּביא ררעה רעד ,עגינָאק עללַא
 רהָאֿפעגנײרַא טדָאטש רעיינ ַא ןיא רע זיא .ןעֿפַאװ ענייז גּוא ליח ןייז ןוֿפ ףליה רעד
 לָאמנײא .ןעגָאװטײר ןייז ןיא טנַאפשעגנייא ןייז עגינָאק עטֿפָאירעטנּוא 4 ןענעלֿפ
 ?ץגניא יר ןוֿפ רענייא יװ טקרעמעּב רע טָאה ,טדָאטש ַא ןיא גידנערהָאֿפנײרַא יֹוזַא
 ּור טסקוק םָאװ; .ןעגָאװ ןּוֿפ דָאר סָאד ףיֹוא דנַאנײא ךָאנ טקּוק עגינַאק עטנַאּפש
 ,גינַאק ,ָא} .טגָארֿפעג העְרֹּפ רעצלָאטש רעד םהיא טָאה ,"? דָאר סָאד ףיֹוא ױזַא
 יװ ךימ טנהָאמרעד רָאר ןוֿפ ךיז ןעהערדמּוא סָאד ,טרעֿפטנָאעג רענעי םהיא טָאה
 רלַאּב ,ןעּביֹוא דלַאּב זיא רָאר ןוֿפ לייהט רעדעי ,קילג םנעשנעמ םעד ךיז טייּב םע
 :עג ןעּביֹוא ךיא ןיּב ןעטֿכענ .. .ןעּבעל ןוֿפ רָאר סָאד ךיֹוא ךיז טהערד ױזַא ,ןעטנוא
 ןיימ .טֿכענק רעטסנעלק ןייד יװ רעגירדינ -- טנייה נּוא ,ּוד יװ גינָאק ַאזַא , ןזעװ
 טינ םיײװ רענײק גּוא ,ךיז טהערד סע ,ןלעטשּבָא רָאר סָאד ןנָאק ןעמ זַא ,םינ
 "..+ ןעהערר ּבָארַא ןעגרָאמ םהיא טהעוו דָאר סָאד ןיהָאװ

 ןָא טלָאמַאד ןוֿפ נּוא ,טֿכַאמעג קיורדנַא ןייא םהיא ףיֹוא ןעּבָאה רעטרָאװ יד
 ,טנַאּפשעג ררעֿפ רּונ ןעגָאװ ןייז ןיא רע טָאה

 ןעגנילהָאצרע עללַא יד זַא ,ןענוֿפעגסיורַא ןעּבָאה רעּבירש עטֿכישעג עיינ יר
 :רעֿפ ּוצ טימרעד ,ןערנעגעל רּונ ןעניז תֹומְחְלִמ עסיֹורג סנעמיװצ םעד םַּסמַעַר ןוֿפ

 ,יִּתַח םעד טימ טרהיֿפעג טָאה רע סָאװ ,הָמָחְלִמ רעד ןוֿפ ,םהּור ןייז ןרעסַארג
 ,טלהָאצרעד ןיײללַא רע סָאװ נּוא טנהָאװעג ַאניטסעלַאּפ ןיא טלָאמנעד טָאה סָאװ
 ןעגָאלשּוצ לִיַח ןעש'יּתח ןעסיורג ַא טָאה ,עעמרַא ןייז ןהֶא ,ןײללַא רענייא רע זַא

 טַאהעג ּבעיל טָאה רע לעיֿפ יװ ןעמ טהעז ,ןעמונעגנייא קלָאֿפ עצנַאג םָאד טָאה גּוא
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 =ַאהטנערלעה ענעהעשעג טינ טימ ןעמהירעּב ךיז נּוא ןֹוחְצִנ ןייז ןעּבײרטרעּביא ּוצ
 ,ןרָאװעג ןענוֿפעג גנַאל טינ יא סע סָאװ ,טקַא:סנעדירֿפ ןעטלַא ןייא ןוֿפ .ןעמ
 רע זַא ,ןעמ טהעז ,ןעּבירש רעטנוא זיא ןײללַא רעט:פ רעד םַסְמַעַר ןעֿכלעװ ףיֹוא
 עּבלעזסָאר ךָאנ טָאה רע רּונ , ןעמּונעגנייא נּוא ןעגָאלשוצ טינ יִּתָח םעד רּונ טינ טָאה
 .םיּתח יד ןעביולרע טוּומעג טָאה נּוא , קלָאֿפ עגידנָאטשטסּבלעז ַא רַאֿפ טנעקרענַא קלָאֿפ
 בּוא ןעּוטַאטס לעיֿפ םירצמ ןיא רע טָאה םעד םעללַא יּב ,םִיַרְצִמ ןיא ןענהָאװ ײרֿפ
 ףיֹוא טהעטש רֶע יװ טלעטשעגרָאֿפ זיא רע עֿבלעװ ףיֹוא ,ןלעטש טזָאלעג ןעטנעמונָאמ

 ןיא ,עעמרַא ןייז ןהֶא , ןײללַא ,רנַאה ןיא ןעגיֹוּב נּוא לײֿפ טימ ןעגָאװ:סגעירק ןייז
 יר יװ ןערלעה עשייּתח יד םהיא רעטנּוא ןעללַאֿפ םע יװ ,רעגַאל ןעש'יּתח ןעטימ
 ,הָרּובְנ ןייז ןוֿפ קערש רַאֿפ טֿפױלטנע גינָאק רעשיּתח רער טסּבלעז נּוא ןעגילֿפ

 עסיורג ןעיֹוּב ּוצ טסּול ןייז ןץעװעג זיא הָמְחְלִמ ןיא הרּובג ןייז יװ רעסָארג
 לעּפמעט ןייא ןעֶיַּבונ ןיא גּוא םירצמ ץנַאג ןיא זיא סע . ןעלּפמעט גּוא ןעטסַאלַאּפ
 םָאר ןייז טצירקעגסיוא םינ ללָאז סָאװ ,ָאטשינ ,הָבָרּוח רּונ רעדָא ,טסַאלַאּפ נּוא
 .עמסיֹוא טזָאלעג רע טָאה ןעשנעמּונָאמ עטלַא יר ןוֿפ ,ןעטײװצ םעד ססמער ןוֿפ רליּב

 ּננָאמ יר ןעּבָאה עֿכלעװ ,עגינָאק עטלַא ענעי ןיֿפ ןעמָאנ יר ןעטסיװרעֿפ נּוא ןעק

 . תֹורּובְג ענייז נּוא ןעמָאנ ןייז יז ףיֹוא ןלעטש טוָאלעג טָאה נּוא ,טלעטשעג ןעטנעמ
 רערָא ןעיֹוּב רעּביא טוָאלעג לעיֿפ רע טָאה ,ןעועװעג גינעװ םהיא זיא סָאר רעּבָא

 םציא ךָאנ ןעמ טהעז תֹובְרּוח עֿכילרעדנּואװ ערעדנַא ןעשיװצ ,ןלעטש עיינ רָאג
 םסמער ןוֿפ ןעומַאטס עלַאסָאלָאק עדנעציז ייװצ ,ּוּבֵאתַניִדְמ ףרָאד םעד ןיא
 :םיוא ןייטש ןייֵא ןוֿפ ןעצנַאג ןיא ,ךיֹוה יד םוֿפ 61 טָאה יז ןוֿפ רעדעי ,ןעט:3 םעד
 םיוא ,(+ קסילעּבָא רעגיטֿבָארּפ רעלַאסָאללָאק ןייז זיא רעֿבילרעדנּואװ ךָאנ . טקַאהעג

 :עגנייא ףרַאש יד ןעּבילּבעג ךילטייד נּוא רָאלק טנייה ויּב ךָאנ ןענייז סע ןעֿבלעװ

 קירּוצ גנַאל טינ טסרע ןעטלָאװ יז יװ , ןעמַאהמרעדנואוו ענייז ןּוֿפ טֿפירשֿפױא ענעמינש
 רעּביא רעּבירַא רהָאי דנעזיֹומ 3 יו רהעמ ןיֹוש ןענייז ךָאד נּוא ; ןרָאװעג טֿכַאמענ
 ןעּבלעז םעד ןּוֿפ ךיז ןעניֿפעג ,לַאּבמישּּוּבַא טרָאמש רער ייּב ,ןעֶיְּבּונ ןיא , יז
 םער רַאֿפ טיוּבעג רע טָאה םענייא ,רענייטש עּבלעג ןיֹורּב ןוֿפ לעּפמעט ייווצ םסמער

 ךיֹוה רעד ןיא ךיז טגידנע סָאװ ,ןייטש טינַארג ןייַא ןּוֿפ לייז רעגיטנַאק רעיֿפ 8ַ : זיא קסילעּבָא (*

 * ביא ,טֿכַארּבעג ַאֿפָאריײא ןייק הימ ערעווש טימ ןעמ טָאה יז ןּוֿפ עֿכילטע . ץיּפש ןעגיטנַאק 4 ַא טימ

 ייז :ֹוא ןעגנערּב ּוצ יווגיצנייא יז ,ןָאדנָאל נּוא םֹור ,זירַאּפ ןיא גנורעיצ ַא רַאֿפ טלעטשעג קעװַא

 רעוש ןעּבָאה רנָאה ןעגָאיללימ נוא ןעיֹוּב טוּומעג ףיש ָארטסקע ןייא ןעמ טָאה ,ןלעטשוצֿפױא ךָאנרעד

 ערעסָארג יר ,ייז ןעלעטשקעװָא םייּב נּוא ןעֿפיש יד ןּוֿפ ןערָאלסיוא נּוא ןעדָאלנָא ם'ייּב טײּברַאעג

 גידנעקיקּבָארַא דמַאז ןעטסיו ןיא ןעהעטש ייז ּואוו ,ןעּבילּבעג םירצמ ןיא טזיא זיּב רעּבָא ךָאנ ןענייז

 -?ֹומ רַאֿפ ,ןעמ טָאה ןענָאשעּב ּוצ ייז סָאװ ,ןזעוװעג ןעטסַאלַאּפ לָאמ ַא ןענייז סָאװ , תֹוברוח יד ףיֹוא

 .טלטטשטג קצװַא ייז ,קירּוצ רהַאי רעדנעז



 133 .ןעטפינע
 תל ט יע ייטטעעטעטטסטסטעטטסטסטסטס-עםעע2י 5257...

 , רַאּורּפענ ױֹרֿפ ןייז רַאֿפ טיֹוּבעג רע טָאה ןערערנַא םעד ,עַר טמָאנ ןעשיטּפיגע
 :ַאטס עלַאסָאללָאק סּכעז ןעציז לעּפמעמ םעד רַאֿפ ,רָאהטַאה ןיטטָאנ רעד הֶנֶּתַמ ַא
 ערייּב יד ,ןיגינָאק יד רָאֿפ ןלעמש עטסלעטימ יד ;טייז רעדעי ןּוֿפ ירד ּוצ ,ןעוּמ
 עלַאסָאללָאק עֿבלעז ַא רעיֿפ ןעציז לעּפמעט ם'ססמער רַאֿפ ,ןעט:פ םעד םַסְמַעַר -- עגיטייז
 רעֿבילגינָאק רעד : ןעֿבירג יד ןעֿפּור םהיא ,טלַאטשעג רענענייַא ןייז טימ ץלַא נּוא ןעומַאטס
 ןיֹוש זיא , רעהירֿפ לעיֿפ ךָאנ ,טיֹוּבעג ץלַא טָאה ןײללַא רע טינ רעּבָא ,רעטסיימ:יוּב

 נּואוועּב ּוצ ,ןעטסַאלַאּפ נּוא לעּפמעט ערהיא עללַא טימ ןזעוועג טמהירעּב ןעּבעהטי
 טהיצ טייוו ןעטסרעוו ףיוא ,(תֹורָבְקַה-תיֵּב) דלעֿפ ןעטדיֹוט עשינַאּבעהמ סָאד זיא ןרעד
 ,םֶלֹוע-תיֵּב רעגיקָאטשיײװצ ַא זלעֿפ:גרַאּב ןעטרַאה ַא ןיא טקַאהעגסיֹוא קעװַא ךיז
 ?עג םעד רַאֿפ רערעֿכַאה רעד נּוא ,טייל עסיֹורג נּוא עֿכײר יד רַאֿפ רעמסרעטנּוא רעד |

 .לַאג טימ ,ןעּבמָאקַאטַאק ןענייז עגינָאק ענעועוועג ןּוֿפ םיִרָבָק יד .קלָאֿפ ךילנהָאװ- |

 ,ּפערט טימ ,טיֹוּבעג ררע רעד רעטנּוא ןעטסַאלַאּפ עגיטֿבָארּפ יװ ןענָאלַאז נּוא ןעערעל
 עגַאלרעבָא יר ,םיִרָרֲח נּוא ןענָאלַאז ןיא ןעגנּולײהטּבָא ערערנוזעּב ןיא ןערהיֿפ סָאװ !

 עֿכלעוַא .עטײּברַאעגסיוא ךילטסניק ןיימש ןייא ןוֿפ ןעליײןעזיר ףיֹוא ךיז טלַאה
 רעטנּוא ַא ןיא טהעג ןעמ זַא ,ךיז טֿכַאד סע זַא ,לעיֿפ יֹוזַא ָאד ךיז ןעניֿפעג םירבק
 ךייר רּונ ןעמ טהעז ןעשנעמ עגירעּבעל טָאטשנַא ּואוו ,טדָאטש רעסיורג רעגידרערעד
 יז ןיא סָאװ ,ןענַאּפָאקרַאז ענרעטסַאּבלא נּוא ענרענייטש עטרעיצעג ךילטסניק נּוא
 ןעמ סָאװ (* ןעסּוריּפַאּפ לעיֿפ יר .טֿכַאמעג עּבלעויר לָאמַא ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ןעהור
 ןוֿפ רעדעי טָאה יװ נּוא טגעיל ָאד רעװ ,ןעלהָאצרעד ,םירבק עֿבלעזַא ןיא טניֿפעג
 ץלַא טינ זַא ,ןעמ טהעז יֹוזַא .ןרָאװעג ןעטלַאהעּב ןענייז יז רערהע ,טּבעלעג יז
 ךילקריוו םהיא טָאה ןעמָאנ ןייז ףיֹוא ןעֿפּורנָא ןעסייהעג טָאה רעמייווצ רעד םסמער סָאװ
 ןעמָאנ ןעסיורג ַא ךיז םּוא סָאװ , ןזעוועג ןעטָאּפסער ענעי ןוֿפ רענייא רּונ זיא רע ,טרָאהעג
 ףױרַאד ןעמָאנ רעייז גּוא ןעטֿכינרעֿפ ּוצ ןעטֿפירשֿפױא עטלַא טֿכער ײז ייּב זיא ןעזָאל ּוצ
 -יֵגְּב יד ןעגנואווצעג טָאה סָאװ ,הֹעְרַּפ רעד זיא רע זַא ,רֵעַׁשְמ זיא ןעמ .ןעצירקנייַא
 רעדליב יד ךָאנ ןענייז רענייטש לעיֿפ ףיֹוא ,םַסְמעֶר נּוא םֹתַּפ ןעיֹוּב ּוצ לֵאְרְׂשִי
 ,ּפיט ןעשירּוי םּוצ ךילנהָא ןענייז סָאװ ,רעטייּברַא רָאֿפ ןלעטש סָאװ ,ןעּבילּבעג

 שטיּב רעד רעטנּוא (לעגעיצ םימ נּוא םעל טימ) םיִנבְלִבּו רָמחִּב ןעמײיּברַא יז יז
 ,םינ רעדנואװ ןײק זיא םע ,(רהעוֿפיוא נּוא .רעגניוצ) םיִרָמֹוׁש נּוא םיִשְנֹונ יד ןיֿפ
 עטֿבישעג רעשיטּפיגע רעד ןיא טינ נּוא ,לעּפמעט נּוא ןערימַאריּפ יד ףיֹוא טינ סָאװ
 יד ,םִיַרְצִמ תַאיִצְי רענעהעשעג רעד ןּוֿפ טינ גּוא ן'ףסוי ןוֿפ טינ ,ָאטשינ רָכֵז ןייק זיא

 רעטּפיגע עטלַא יד .ןעּפמּו עשיטּפיגע יד ןיא טסּכַאװ סָאװ ,טַאלּב ַאזַא זיא םּוריפַאַּפ (=

 רערעטָאּפש רעד טמַאטש "סּוריּפַאּפ} ןעמָאנ םעד ןוֿפ .םער ףיֹוא ןעּביײרשוצ טֿכירעגּוצ סע ןעּבָאה

 . "רעיּפַאּפ, : ןעמָאב
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 םעד ּבעיל ּוצ ןרָאװעג םיֹוּבעג ןענייז ,םיִניְנִּב עסיֹורג נּוא תֹובֵצַמ עשיטּפיגע עללַא
 םָאשקיה יר ןּוֿפ טייצ רעד ןיא ןזעװעג זיא רעּבָא ףֵמֹוי ; רעשררעה עשיטפיגע ןוֿפ רֹובָּכ
 יר טגרָאזעג ןעּבָאה ,טייצ רענעי ןוֿפ ןעּבײלּב רָכֵז ןייק ללָאז םע נּוא טֿפַאשררעה

 ןיא סָאװ ,רעטייװצ רעד םַסֶמַעַר .ײז ךָאנ טשררעהעג ןעּבָאה סָאװ עגינָאק עללַא
 ןייק ללָאז םע ,טגרָאועג יַארַוַא טָאה ,םִיַרְצִמ תַאיִצְי ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה טייצ ןייז
 טינ טֿבענק ענעניא עניו ןענעג טָאה רע סָאװ ,םער ןוֿפ ןעּבײלּב טינ רֵּבַז
 םָאה רע ,טייּברַא ערעווש ןוֿפ ןעײרֿפעּב טוּומעג יז טָאה נּוא ,ןהעטשעּב טנָאקעג
 טֿבענק ענעזעװעג יד ןוֿפ עטֿבישעג יד אְקְוַד זַא ,ןענעֿפער טנָאקעג טינ טייצ רענעי ּוצ
 יװ ןעֿבַאמ רֹובָּכ נּוא ןעגיװערעֿפ רהעמ קלָאֿפ ןייז נּוא דנַאל ןייז ,םהיא טעװ ,ענײז
 יד ןיִא ,טָאה רע סָאװ ,ןעּומַאטס עלַאסָאללָאק נּוא ןעלּפמעט ,ןעטסַאלַאּפ עניײז עא

 ,םנעטסנינעװ ,רערָא ,ןעיֹוּב ּוצ טרָאהעגֿפוא טינ ,טייצ םגנּוריגער ןייז ןוֿפ ןערהָאי 67
 ,ןעּבײלּב יז ףיֹוא ללָאז ןעמָאנ ןייז טהימעג ךיז

 ןיא ןענוֿפעג 1881 רהָאי ןיא ןעמ טָאה (רעּפרָאק ןעמרימַאזלַאּברעֿפ) עימּומ ןייז
 רע ויא טנעֿבערעּב עטֿבישעג יד יװ ,טֿבארּבעג ַאּפָארײא ןיא גּוא ערימַאריּפ ןייז
 םימ טלַאטשעג יד ,ץנַאג ךָאנ זיא רעּפרָאק ןייז (א"לקת .ב) .ֿפ 19:0 ןיא ןעּברָאטשעג
 =ליּב ענעי יװ ךיילג ,ןעּבילּבעג טרערנָארעֿפנּוא---עגיצ:רעטקַארַאח נּוא ןעציינק ערהיא
 יד ,טּבעלעג ךָאנ טָאה רע תֵֶעְּב ,ןרָאװעג טֿכַאמעג םהיא ןוֿפ ןענייז סָאװ ,רעד
 ענעי ןוֿפ טסנּוק יר ףיֹוא ןרעדנואווּבָא טינ ךיז ןנָאק טלעװ עטערליּבעג עגיטציא
 -;ֿביר יוזא טנָאקעג טלָאמנער ןיֹוׁש ןעּבָאה סָאװ , ןרָאטּפלוקס גּוא רעלַאמ עגיטייצרעֿפ
 .ןעלהָאמּבָא טלַאטשעג ךילשנעמ ַא גימ

 , םסמער ענינָאק ענירּביא יד נּוא ,רעטירד רעד םָסְמַעַר

 ,בֵתְּכ רעטלַא ןייא טוייוועּב ןזעװעג ןענייז עגינָאק עשיטּפיגע יר ךייר יװ
 ןיא .םיִרָבְִה עטסעטלָא יד ןּוֿפ םענייא ןיא ןרָאװעג ןענוֿפעג גנַאל טינ זיא סָאװ
 יד ןעגָארמעגניײא ךילרהָאי ןעּבָאה םע לעיֿפיװ ןֹוּבְׁשֶח רעד ךיז טניֿפעג בהֹּכ םעד
 :+ערג יר יײּב טַאהעג טָאה גנוריגער עשיטּפינע יד סָאװ ,ןעּבורג:רעּבליז גּוא :רלָאג
 :רעּבליו ןָאיללימ 32 : ךילטינשֿברּוד םיֹוא טמוק ןֹוּבשח םעד ךָאנ ,ןעיּפאיהטע ןוֿפ ןעצינ
 ,רלעג עשטייר עגיטציא ןעגעג טנעֿכערעּב ,ענימ:רעּבליז ערעי ,רהָאי ַא ןיא .ןענימ
 נּוא דלָאג יד ןוֿפ ,ךילרהָאי טָאה גינָאק רעד זַא , ןעמ טהעז ,קרַאמ 1080 טֿפערטעּב
 טַעְמִּכ טָאה םעד ץּוח .קרַאמ ןָאיללימ 3,472 ןעמוקעּב , ןײללַא רעּבירג רעּבליז
 זיֹוה נוא רלעֿפ םערעי ןּוֿפ ,גינָאק םּוצ טרָאהעג דרע רעד ןיֿפ טנורג רעצנַאג רעד
 .,טַאהעג טינ קלָאֿפ סָאד טָאה דרע ןענייא ןייק ,ןעּכָאגּבָא טלהָאצעג םהיא ןעט טָאה
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 ןיא טנהָאמרעד ְךיֹוא טרעװ סע יװ ,ןָא גנורינער סָאשקיה רעד ןוֿפ ןעטייצ יד ןוֿפ
 ײּב ררע עצנַאנ יד טֿפױקעגּבָא רהָאי:סרעגנּוה ? יד ןיא טָאה ףֵסֹוי יװ ,לעּביּב רעד
 עשיטּפיגע ןוֿפ ךיז טוײװ סע יװ ּוא ,ץהערּפ רַאֿפ דנַאל ם'נוֿפ רענהָאװנײא עללַא
 . גירנָאטש ףיֹוא ןהערפ רַאֿפ ןעּבילּבעג ררע עצנַאג יר יא ,סיֹורַא םיִבָתְּכ עטלַא
 רערעי ךייר יו ןעֿפײרגעּב ּוצ טֿכײל זיא םעללַא םעד ןוֿפ . תֹורֹוד ערעטָאּפש יד ןיא ְךיֹוא
 ,ןועװעג ןיילק ןעטייצ ענעי ןיא ןענייז 7 ןףיֹוא ןעּבַאגסױא יד ,ןזעװעג זיא גינָאק

 ,טרהיֿפעגניא ןזעװעג ןעטײצ סָאשקיה יד ןוֿפ 6 ןיֹוש זיא עעמרַא עגידנָאמש ַא
 ןײק זיא רעּבירַאד ,יז ןעטלַאהסיוא סָאד טסָאקעג גינעװ רהעז טָאה סע רעּבָא
 עגימרַאסיורג יד ףֹוא טֿכַארּבעגסױא דלעג סָאד ןעּבָאה עגינָאק יד זַא ,טינ רעדנואוו
 ,דנַאל םיא טֿכַאמעג ,טייצ ןייז ןיא רעדעי ,ןעּבָאה יז סָאװ רע נּוא םיִנינְּב

 גָאנ םעד טימ עיטסַאניד רעט:91 גוא רעט:90 ןיא םריגער ןעּבָאה עגינָאק 0
 תיֹוא טֿכַארּבע גסיוא 2 א ןעּבָאה עללַא ,םַסָמַעַר הֹעְרַּפ ןעמ
 ןיא טדָאטש יד .ןעּבעהט טרָאטשטּפױה יד ןרענָאשרַאֿפ ףיוא נּוא ןעלּפמעט ןעיוּב
 .ןעטפיגע ןוֿפ גנעל ןעטימ א ֿבער ןיא טַעָמִּב ,לינ ןעטייז ערייּב ףיֹוא ןענַאטשעג
 רעֿפ-ָאר ייווצ יד טציא ךיז ןעניֿפעג ,ןענַאטשעג זיא ןעּבעהט ואוו ,ץַאלּפ םענעי ףיוא
 מָאה ןעּבילּבעג רָאסקּול ןיא ךָאנ זיא סָאװ לעּפמעט רעד .קַאנרַאק נּוא רָאסקּול
 יעצנַאג יד ,קַאנרַאק ףרָאד רעד טגיל ,רעטייוו גנַאג העש ּבלַאה ַא ,גנעל יר סּוֿפ 0
 עלַאסָאללָאק טימ ןעטייז ערייּב ןוֿפ עעללַא ןייא זיא קַאנרַאק ויּב רָאטקּול ןוֿפ געוו
 ןייא ןוֿפ עללַא ,קיטש 600 ויּב ץעװעג ןענייז יז זַא ,טנעֿכער ןעמ .(+ ןעסקניֿפס
 מָאה קַאנרַאק ףרָאד ןיא טסַאלַאּפ סעד ןוֿפ לַאַאז טּפױה רעד .עטקַאהעגסיֹוא ןיימש
 ןעטלַאהעגֿפױוא ןעּבָאה ןעלייז 184 נּוא טיירּב יד 159 ,גנעל יד סוֿפ 318 ןעטלַאהעג
 ,קיר יד םוֿפ 11 ןעועג ןיא עלײז ערעי ,םהיא רעּביא ּבלעװעג ןעגיזיר םער
 ,ולעֿפ ַא ןוֿפ טקַאהעגסיױא } גינָאק ַא ןוֿפ עוטַאטס עסיורג ַא ךיוא ךיז טניֿפעג טרָאד
 ּומַאמס רעד ףיֹוא ,טיירּב םוֿפ 91 זיא ןרעדנַא םעד זיּב רעטלוש ןייא ןוֿפ סָאװ
 לליוו סע רעװ !עגינ נָאק רעד גינָאק ,סַאידנַאמיוָא ןיִּב ךיא,, טֿפירשֿפוא יד טהעטש
 ןעֿכַאז ערעסָארג ןעבּורּפ ללָאז ,הּור ךיא ּואוו נוא ןזעוועג ןיּב ךיא סיורג יװ ןעססיוו
 ןרעדנּואװעּב ּוצ זיא רהעמ ךָאנ ."טרהיֿפעגסיֹוא ּבָאה ךיא סָאװ יד רַאֿפ ןערהיֿפסיֹוא
 .ןיא ערימַאריּפ רעטסָארג רעד ןעּבענ ךיז טניֿפעג סָאװ ,סקניֿפס ןרעייהעגנּוא םענעי
 םָאװ ,טנורג ןייז ןיֿפ ןעסירעגּבָא טינ ךָאנ גרַאּבנעלעֿפ רעצנַאג ַא ןיא סםָאר .הֶזיִנ

 :5פיגע יר ייּב ,  רעמיצנעיױרֿפ ַא ןוֿפ ּפָאק ַא טימ ּבייל ןעדנעגיל ַא ןוֿפ עּוטַאטפ ַא זיא סקניֿפס (*

 רָאֿפ סקניֿפפ ןער ןעֿכירג יד ןעּבָאה רעטָאּפש .טבָאג ַאוַא טלעטשעגרָאֿפ סקניֿפס רעד טָאה רעמ

 םינעטָאר ַא ףיֹוא טיג יז ןעמעוו ,ןעסינעטָאר גוא תֹורֹוּפ טימ ללוֿפ ןיטטָאג ןימ ַאזַא רַאֿפ טלעטשעג

 , רלַאּב יו טדיֹוט :נינ טֿפערט רענעי נּוא ןעֿפערט וצ
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 יר םוֿפ 117 טָאה = ןייז .ןרָאװעג טיײּברַאעגסיֹוא סקניֿפס ַא ןיא זיא
 ּפָאק ןעיורֿפ רער .זלַאה ןזיּב ןעטָאשרעֿפ דמַאז טימ ךיוה עצנַאנ ןייז זיא טציא ,גנעל
 טָאה םעּפַאל:ןעּבײל עטסרעדָא 6 ערייב ענייז ןעשיווצ ,םוֿפ 81 טמהענרעֿפ ןײללַא
 עגנַאל ַא ןיא טרהיֿפעגנײרַא טָאה סָאװ ,ריהט ַא ןענוֿפענ טייצ רעיינ רעד ןיא ןעמ
 , ערימַאריּפ רעד זיּב ןעגייצעג ךיז טָאה סָאװ ,לייה עֿפיש

 רעּבליז נּוא דלָאג ןעּפסַאמ יד ןעמ טָאה ערייּבעג עֿבילרעדנּואװ עֿכלעזַא ףיֹוא
 -עג ןיירַא רהֶאי ּוצ רַהָאי ןוֿפ רֶצֹוא ןעֿכילגינָאק םעד ןיא ןענייז סָאװ ,טֿפַארּבענסױא
 נָא תֹורְצֹוא ערעייהעגנוא ןעּבָאה סָאװ ,ןזעװעג עגינָאק עגרַאק ךיוא ןענייז סע .ןעמוק
 טלהָאצרער טָארָארעה נּוא ,רעטירד רעד םֵסֶמִעַר ןזעוועג זיא גינָאק ַאוַא ,ןעּבילקעגי
 : ערנעגעל ַאוַא םהיא ןוֿפ

 ןזעועג ךילנָאטנוא זיא םע זַא ,ךייר יֹוזַא ןזעוועג זיא רעטירד רעד ססמעד,
 ןעמ זַא ,ןייז ּוצ רעֿכיז .ןעלהָאצ ּוצ רענייטש-לערע גּוא רעּבליז ,רלָאג ןעּנילקעגנָא ןייז
 :ײמש עסיֹורג ַא ןעיֹוּבּוצ טסַאלַאּפ ןייז ּוצ ןעסייהעג רע טָאה ,טינ םהיא יב טיִבְנַג
 ; טָאה לריהט ןײלק ַא רונ ,ןעריהט ןהֶָא נּוא רעטסנעֿפ ןהָא רעמַאק:ץַאש ענרענ
 שי רע טָאה ָאד .ןיירַא רעמַאק:ץַאש ןיא רעמיצ:ףָאלש ןייז ןוֿפ ןענעֿפָא טוָאלעג
 טימ ןעסָאלשרעֿפ רע טָאה לריהט סָאד ,תורצֹוא עללַא ענייז ןעגנערּבנירַא טזָאל
 ןעֿכלעװ ,לעגעז ןעֿבילגינָאק ןייז טימ גל ורעֿפ ךָאנ גּוא יע עקרַאטש גונעג

 ?נײרַא יֹוזַא ןייטש ןייא טָאה רעטסיימיוּב רעד ,טַאהעג ךיז יּב לָאמ עללַא טָאה רע
 הערד ַא ךיז רע ללָאז טקנּופ ןעסיװעג ַא ןיא קירד ַא טימ זַא ,ךילטסניק טסַאּפעג
 צ ןוערעג טרעשעּב טינ רעּבָא יא םהיא ,ןהעגּוצנײרַא ריהט ַא ןענעֿפָא גּוא ןוהט
 ךָאנ רע טָאה טריט ןייז רַאֿפ רּונ ,ןןרָאװעג קנַארק דלַאּב זיא רע ;דֹוס ןייז ןוֿפ ןעסינעג

 ןרעלקרעד ּוצ יֹונעג יז גּוא ןהיז עדייּב ענייז רוס םעד ןעקעדטנע ּוצ טַאהעג טייצ
 םענעי טֿבזעגֿפױוא א ןהיז ערייּב יד . ןירַא רעמַאק:ץַאש ןיא ןענָאק יז יו
 ןעמונעג גּוא ןיירַא רעממַאק ןיא ןענייז ,רנַאװ ןיא ןיימש ןעמלעטשעגנירַא ךילטסניק
 מָאה רע נּוא ןייטש םעד יש קירד ַא ,ןענָארטקעװַא טנָאקעג ןעּבָאה ייז לעיֿפױװ
 רעּבָא זיא ןעשנעמ ַא .ןהעשעג טינ רָאג טלָאװ סע יװ ךיילג ,טסַאּפעגנירַא קירּוצ ךיז
 טלָאװעג רהעמ ץלַא יז ךיז טָאה ןעמּונעג ןעּבָאה ייז רהעמ סָאװ נּוא ,גינעוו ץלַא
 םָאה הערּפ זיּב ,עּבלעו סָאר ןוהט יז ןענעלֿפ טֿבַאנ רַאֿפ טֿבַאנ ,ןעמהענ ךָאנ
 יױװ רּונ .רֶרֵח ןעטסעֿפ םעד ןוֿפ סיֹורַא ןעּפעלש רנָאה ערמערֿפ זַא ,טּפַאחעג ךיז
 רנָאװ יד ,ןעֿפײרגעּב טנָאקעג טינ ןָפֹוא םּוׁשָּב רע טָאה , ןהעשעג ןנָאק סָאד יֹוזַא
 נוא ,ץנַאג זיא לעגיז יד ,ןעסָאלשרעֿפ טסעֿפ ויא ריהט יד ,טסעֿפ גּוא ץנַאג ןענייז
 לעיֿפ טימ ןעוייַא;גנַאֿפ ךילטסניק ַא ןעֿכַאמ טוָאלעג טָאה רע .טרָאֿפ טָבְנַג ןעמ-
 יד ןוֿפ סָאװטע ּוצ ןערהירּוצ רּונ ךיז טעװ רנַאמעי יװ ןעּפַאחנָא לָאז סָאװ ,סעניזורּפ
 ,רער נוא םהיא רעיֹוא ,רענייק . ןעגעלעג ןענייז תורצוא יד סָאװ ןיא ,ןעטסַאק לעיֿפ
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 ,ןעמוקעג רעדיװ רעדירּב יד ןענייז טֿכַאנ ייּב ,טסּואװעג טינ ןוֿפרעד טָאה ,קינַאחעמי
 ױזַא ןעזייַא סָאד םהיא טָאה ןעטסַאק ַא ּוצ טרהירענּוצ רּונ ךיז טָאה רענייא יװ נא:
 .םױרַא טינ ןענַאר ןוֿפ ןיֹוש טעװ רע טנעקרעד רֹלַאּב טָאה רע זַא ,ןעמּונעגמּורַא!
 ,ןעמעּבעג רערּורּב ןעזייל ךָאנ םעד רע טָאה ,ּפָארַא ּפָאק ןעד רימ ריינש רעֿביג;
 רימ סָאװ ,םעד ייּב שטָאח ּביילּב נּוא ךיז עטער ,ןרָאלרעֿפ ָאז יװ ָאז זיא ןעּבעל ןיימ
 טימ רּונ ןעטריוט ַא שטָאה ןעניֿפעג גינָאק רער ךימ טעװ ,ןעמונעג טציא זיּב ןעּבָאה
 .ּבָארַא ּפָאק ןעד דלַאּב םהיא טָאה רעדּורּב רעד יז ןרָאלרעֿפ ךיוא ּוד טזיּב ,ּפָאק ַא:

 =עג רעסָארג ךָאנ זיא רעדנּואװ נּוא םַעַּכ ם'הערּפ ,םײהַא קעװַא זיא נּוא ,ןעמונעג
 רעּפרָאק ןעטריוט ַא ןענוֿפעג רֶרֵח םענעסָאלשרעֿפ טסעֿפ ןיא טָאה רע זַא ,ןערָאװ
 :ריוט ם'נוֿפ םיִבֹורְק יד זַא ,גנּונֿפָאה רער טימ טסָארטעג ךיז טָאה רע ,ּפָאק ַא ןהָא
 ןעזָאל םעװ רע ןעװ ,ןענייז יז רעװ ןעזײװסיֹורַא זיא סע יװ טרָאֿפ ןלעװ ,ןעט

 נילייה יװ טסּואוועג טָאה רע ,ץַאלּפ ןעמַאזנייא ןייא ףיֹוא ןעגנעהֿפיוא רעּפרָאק םעד
 שטָאח רערָא ןעגנערּב ּוצ רָבָק ּוצ דנײרֿפ ןעטדיֹוט ַא טֿכילֿפּפ יד זיא יִרְצִמ ןערעי יב
 םיבורק ןייק רָאג טָאה שנעמ רעד זַא ,ןייז טינ ןנָאק סע נּוא ,ןעגָאלקעּב ּוצ םהיא
 , טַאהעג טינ

 ךיז טָאה רעטּומ יד ,ןעגנַאהעג רעּפרָאק רעניּפָאק ןהָא רעד זיא גָאט רָאּפ ַא
 םּוצ ןהעג טלָאװעג טָאה יז ,ןעטסָארט טנָאקעג טינ יז טָאה ךַאז ןייק נּוא טסּואוורעד
 םֶהיא ןעּבעגסױרַא רעּפרָאק סנהוז רהיא רּונ רהיא ללָאז רע ,ץלַא ןעגָאזסיוא םהיא גינָאק

 םעוװ טֿכַאנ ייּב טנייה ךָאנ זַא ,טרעֿכיזרעֿפ רהיא טָאה רעּבָא בָנִנ רעד ,ןייז ּוצ רַּבִקְמ
 ןייז ןיא טנַאּפשעגנייַא רע טָאה טֿכַאנ רַאֿפ .ןלעטשּוצ רהיא רעּפרָאק םעד רע
 טגעלעגנָא ,רעלרנָאהניײװ ַא ןוֿפ תֶרָׁשְמ ַא רַאֿפ טלעטשרעֿפ ךיז ,לעוע ןייֵא ןעגָאװ
 ּואוו ץַאלּפ םענעי ּוצ ןרהָאֿפ טזָאלעג ךיז טָאה נּוא ,ןייוו ןעלגָאל טימ ןעגָאװ ןעללוֿפ ַא
 .נּוּבענּבָא טשירָמֹולְּכ ךיז טָאה טרָא םענעי ןוֿפ טנעהָאנ ,טגנעה רעּפרָאק סרעדּורּב ןייז
 יירשעג ַא טָאה רע ;ןעסינּוצסױוא ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה ןייוו רעד נּוא לעגָאל ַא ןעד
 :רעֿפ יר ןעֿפָאלעגּוצ ןענייז םע ,ןייוו ןייז ןעוָאטַאר ןעֿפלעה םהיא ללָאז ןעמ טֿכַאמעג
 רעבָא זיא ןייוו רעד ,ןעֿפלעה ּוצ םהיא ,טלעטשעג טָאה הערּפ סָאװ ,ךַאװ עטלעמש
 -רעֿפ ךַאװ יד ךיז טָאה סע זַא ,טַאהעג ךּורעג ןעטּוג ַאזַא נּוא ןועוועג קרַאטש יֹוזַא
 .רער .ייז טימ ןעגירק ןעמּונעג טש'רמולּכ ךיז טָאה רע ,םהיא ןיֿפ ןעֿכּזרַאֿפ טלָאװ
 .נורמעג טָאה ךַאװ יר ,לעגָאל ַא ךָאנ נּוא לעגָאל ַא ךָאנ ןערנּוּבעגּבָא ךיז טָאה לייוו
 םינ ררעה ןיימ ּוצ ןױש ןנָאק ךיא ךָאד העז ךיא :טגָאזעג טָאה רע נּוא ,ןעק
 ןעֿכוזרעֿפ ךיוא שמָאה ךיא סָאל ,ןעֿפרַאװנײרַא סינגנָאֿפעג ןיא ךימ טעװ רע ,ןעמוק
 יװ ןעגנעה ױזַא ְךיֹוא רַׁשָפֶא ךיא לעװ ןעגרָאמ ,רערירּב טקנירט ,ךיילנּוצ ךייַא טיט
 :לַאֿפעג רֹוּכִׁש ייז ןענייז ךיג נּוא ,ןעקנירט ןעמּונעג טסרע ךיז טָאה ךַאװ יד .ָאד רעד
 .ּבָארַא םענעגנַאהעג םער טָאה נּוא טלָאװעג טינ רהעמ טָאה בֶנֵנ רעד ,ןעֿפָאלש ןעלז
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 ךַאוו יד ךָאנ רע טָאה ןרהָאֿפקעװַא ן'רַאֿפ נּוא טגעלעגֿפױרַא ןעגָאװ ןיֿפױוא ,טּפַאחעג
 , טלָאגעגּבָא ררָאּב ןעּבלַאה ַא

 ןּוֿפ ;קילג :סָאד ןעטסָאק רימ גָאמ סע . ןרָאװעג רעסָארג ךָאנ זיא סַעַּכ ם'הערּפ
 גָאט ַא ןיא .! ןעּפַאה .בָנִנ םעד וּומ ךיא ,טגָאזעג רע טָאה ,רעטֿכָאמ רענָאש ןןיימ
 ענָאש יד ןעמּוקעּב לליוו סע רעװ :טערלעמעג ןעטּפיגע ץנַאג ןיא ןעמ טָאה םּורַא
 יה נּוא עטסֿכילדנָאש יד ןעלהָאצרעד ןעמּוק רהיא ללָאז ,יֹורֿפ ַא רַאֿפ ןיסעצנירּפ

 ןנַאמ ןַײק יוז לליוו סרעדנַא ,ןּוהטענּבָא ןעּבעל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ךַאז עטסגילק
 ןענַאטשרעֿפ רלַאּב טָאה בנג רעד .םיִּכְסַמ ּוצרעד זיא גינָאק רעד נּוא ןעמהענ טינ
 ן'הערּפ ןעסָאלשעּב טָאה גּוא ,ןעּבעגעגסיױֹרַא להעֿפעּב ַאוַא טָאה הערּפ סָאװ ּבעיל ּוצ
 לעּברַא ןייא ןיא ,לעטנַאמ ןעגנַאלַא ןוהטעגנָא טָאה רע ,לָאמ ַא ךָאנ ןררַאנוצּכָא

 יֹוזַא זיא נּוא רעּפרָאק םרערּורּב ןוֿפ דנַאה ענעטינשעגּבָא ַא טקעטשעגנירַא רע טָאה
 ןיא ןּוהטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ךַאז עטסֿבילדנָאש יד, .ןיסעצנירּפ רעד ּוצ ןעמוקעג
 רעדּורּב םענעגייא ןײמ ּבָאה ךיא סָאװ ,זיא ,טלהָאצרעד רהיא רע טָאה ,ןעּבעל
 צָאֿפ ןעגרַאק ןייד ּבָאה ךיא סָאװ ,זיא רעּבָא עטסגילק יד ,ןעמּונעגּבָארַא ּפָאק םעד
 ."טֿכַארּבעג רָבְק ּוצ רעּפרָאק םרעדּורּב ןיימ נּוא ,טרעדנילּפעגסיֹוא רצֹוא םרעט

 ןעטלַאהּוצ ּוצ םהיא ןּוהטעג .ּפַאח ַא רנַאה ןייז יז טָאה זיא רע רעװ גידנרָאהרעד
 יד ,ןוהמעג היצ ַא ךיז נּוא טרַאװעג טינ טָאה רע .ןעמוקרעטנּוא טעװ ךַאװ יד זיּב
 ןעריהמ עללַא ןוֿפ ץילּב ַא יװ זיא רע גּוא רהיא ייּב ןעּבילּבעג זיא רנַאה עטריוט
 : ,םיֹורַא

 סָאװ םענייא טימ ןוהמ ּוצ טָאה רע זַא ,ןהעועגנייא הערּפ ןיֹוש טָאה טציא
 ןנָאק םירייא ַאזַא נּוא ,רעּבעגהטַאר עללַא ענייז רַאֿפ נּוא םהיא רַאֿפ רענילק זיא

 טימ ןעּבעגענסיֹורַא להעֿפעּב ַא רע טָאה רעּבירַאד ,הָנּולְמ ןיא ןעמּוק ץטינּוצ םהיא
 ענהָאש יד םהיא טיג נּוא ץלַא בֶנֵנ םעד לָחֹומ ויא רע זַא ,טרָאװ ןעֿכילגינָאק ןייז
 םעללַא םע רע טָאה יֹוזַא יװ םהיא טלהָאצרעד נּוא רונ טמּוק רע ןנעו ,ןיסעצנירּפ
 ןיײז טָאה הערּפ נּוא ,טלהָאצרעד טָאה נּוא ןעמּוקעג ויא בנג רעד ,ןּוהטעגּבָא
 ,"ןעטלַאהעג טרָאװ

 םִירְצִמ תַייַצְי יד זיא ,םיֹוא ערעדנַא ןענעֿכער ,הערּפ םעד ןוֿפ ןעטייצ יד ןיא
 טָאה רעּבָא טגידנעעג ,ןעטייווצ םעד ססמער .רַאֿפ ךיז יז טָאה ןעּבײהעגנָא ,ןועוועג
 . ןעללַאֿפ ןעּבײהעגנָא םירצמ יקַאמ טָאה ןָא םהיא ןּוֿפ נּוא , ןעמייצ ענייז ןיא ךיז יז
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 ג ןעטּפינע ןיא ןעגנּורדנָא נּוא ,עטכישעג ערעטייוו יד

 עגינָאק ערעטָאּפש יד טָאה גנּורינער רעשיטּפיגע רעד ןוֿפ טײקֿבײר עסיורג יד
 =עג ,עיטסַאניר רעטס:90 רעד ןיא טריגער ןעּבָאה סָאװ ,םַסְמַעַר ןעמָאנ םעד טימ
 ןיא ,ןעזָאלרעֿפ ךיז ,ןעּבעל םענעסַאלעגסיֹוא ןעטגינגרעֿפ ַא ןיא ןעזַאלּוצנײרַא ךיז ,טֿכַארּב
 ןעּבעל רּונ ןײללַא גּוא רעּבעגהטַאר נּוא רעטסירּפ יד ףיֹוא ,הָכּולְמ רעד ןּוֿפ גנורהיֿפ
 ןעצנַאג ןיא ןעּבָאה רעטסירּפ יד .,ןעטסַאלַאּפ ערעייז ןיא יירעגנערּבסיֹוא םיורג ןיא
 ּוצ ײז ןעגנַאנעגנָא טינ זיא גינָאק םער ,טלָאװעג ןעּבָאה יז סָאװ ,ןּוהטעג דנַאל
 ײמַאדלָאפ : ןעמָאנ רעד נּוא ןרָאװעג טֿכַאװשעגּבָא ןּוֿפרעד זיא עעמרַא יד .ןרעמש
 ,טדיֹומ סנעט:19 םעד ססמער ךָאנ טָאה םעד ךרּוד . ןרָאװעג דנַאש ַא יװ טַעָמַּכ זיא
 ןעֿכילגינָאק ןיףיֹוא ןעֿפַאח ףױרַא טנָאקעג ךיז רָאהירעה ןעמָאנ םעד טימ רעטסירפ ַא
 :לעזַא ןעּבָאה תורֹוד יירד , דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא גינָאק:רעטסירּפ ַא ןרעװ נּוא ןהָארט
 ,ךיז רַאֿפ רּונ טֿכַארטעג נּוא דנַאה רעײז ןיא טַאהעג טֿכַאמ עצנַאג יד עגינַאקרעטסירּפ עֿכ
 ם'נּוֿפ ףליה טימ טֿכַאמעג ףֹוס ַא :ןָאמַאעש ,םינַאט ןוֿפ טסריֿפ רעד טָאה גנושררעה רעייז

 ןזעװעג זיא רע ,גינָאק ןרָאװעג זיא גּוא רעטסירּפ יד יב ןיֹורק יד ןעמּונעגּבַא רע טָאה קלָאֿפ
 ,תֹומָחְלַמ ךרּוד דנַאל ןייז ןרעססָארגרעֿפ ּוצ טֿבועג טינ טָאה ,רעשררעה רענּולק ַא

 םולש ךיֹוא רע טָאה רעּבירַאד .םֹולָש ךרּוד קלָאֿפ ם'נוֿפ עגַאל יד ןרפעּברעֿפ ּוצ רּונ !
 ?עֿפ) םיִנֲעַנְּב יד טימ ,סרערנּזעּב נּוא ,ןעיזַא ןוֿפ עגינָאק עללַא יד טימ טֿבַאמעג
 םֹולש םעד .ןזעװעג דנַאל ַא סלָאמַאד ןיוש ןיא סָאװ ,לֵאָרָׂשִי ץֶרֶא טימ נּוא (רעיקינ
 ,ְךֵלֶמַה הֹמלָׁש טימ רעטֿכָאט ןייז טַארײהרעֿפ רע טָאה ןעֿכַאמ ּוצ רעקרַאטש ךָאנ
 לֵאָרְׂשִי יַנְּב יד רַאֿפ .םִיַרְצִמ ןיא טסּבלעז טַאהעג םָש ַא טייצ רענעי ּוצ טָאה סָאװ
 יִנּב יד ןּוֿפ ןעצנירּפ ,ןרָאװעג ןעֿפָא ּוא ײרֿפ רנַאל עצנַאג סָאד זיא םינענּכ נּוא
 :נירּפ עשינַאיקינעֿפ נּוא ,םניסעצנירּפ עשיטּפיגע ןעהטַארײה ןעּבײהעגנָא ןעּבָאה לַארשי
 עשיטּפיגע עֿבײר סָאד ,ןעצנירּפ עשיטּפיגע טימ טַארײהרעֿפ ךיז ןעּבָאה םניסעצ
 ןעּבָאה םִיַלָשּורְי ןיא ,טֿכַארּבעג טינ םטּוג ןייק רעקלָאֿפ ערייּב יר רעּבָא טָאה ןעּבעל
 ,יירעגנערּבסיוא נוא םיִנָהְנִמ עשיטּפינע טרהיֿפעגניא .םניםעצנירפ עשיטּפיגע יד
 ןייא ןעּבָאה ּוצ ןעטלַאהעג קילג ַא רַאֿפ רּונ ןעּבָאה רעטֿבָאמ עשינַאיקינעֿפ יד גּוא
 , ןנַאמ ַא רַאֿפ רעטּפיגע

 רע סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ףיֹוא הכּולמ ןייז טציטשעג טָאה ןָאמַאעש גינָאק רעד
 ןעטַארלַאס עֿבלעזַא ,ןעיבול ןוֿפ סרעדנּוזעּב , רמערֿפ רעד ןוֿפ ןעגניד טומעג טָאה
 ןזעװעג ךיֹוא ןענייז ןרידנַאמָאק ערעיז ,.ַאמ : רעדָא ,ןעקולמַאמ : ןעֿפורעג ןעמ טָאה
 רערעי לײװ ,ןעזָאלרעֿפ טנָאקעג טינ ןיֹוש ךיז ןעמ טָאה ענעגייא ףיֹוא -- עדמערֿפ
 טימ .ןעמּוקעּב ּוצ ןיֹורק עשיטּפיגע יד יװ טֿכַארטעג רּונ טָאה ,טסריֿפ רעשיטּפינע
 עצנַאג יר ןעּבָאה נּוא ןרָאװעג םיֹורג ןרידנַאמָאק עדמערֿפ יד ןענייז רעּבָא טייצ רער
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 הערּפ ךָאנ גנַאל טינ זַא ,ןועװעג זיא ףוס רעד .גנוריגער רעד ןיא טַאהעג הָעָד !
 רעדָא ,קַאשנעש :ןעמָאנ םעד טימ ,רידנַאמָאק רעדמערֿפ ַאזַא ךיז טָאה טריוט סנָאמַאעש
 . ןעטּפינע ץנַאג רעּביא ןרָאװעג גינָאק זיא גּוא ןָארהמ ן'ףיוא טּפַאחעגֿפױרַא .,קֶׁשֹוׁש ;
 טיט ןועועג קלָאֿפ ןייא ןוֿפ זיא יז לייװ ,ןעטלַאהעג םהיא טימ טָאה עעמרַא ידו

 ,םהיא
 ןמימ טינ נּוא ן'המלש טימ טינ ,םֹולָׁשָּב ןעּבעל טנָאקעג טינ ןיוש טָאה קשֹוש

 סָאװ ,ןעצנירּפ יד טימ ןעטלַאהעג םיװעג ןעּבָאה ײז לייוו ,ןֹוָצ גּוא רוצ ןוֿפ גינָאק
 ןועװעג בֵרֵקְמ רע טָאה רעּבירַאד ,ןָאמַאעש הערּפ ןֶּתּוחֶמ רעייז ןוֿפ ןעּבילּבעג ןענייז
 ןעגעג טציטשעג עֿבלעזַא נּוא ,רערנָאל ערייּב יד ןוֿפ רעֿכַאמ:ןעטנּוּב םענעֿפָאלטנע ןערעי
 ,טציטשעג ךָאנרעד םהיא טָאה נּוא ,ןסֶעְבֶרִי ןעמּונע גּוצ רע טָאה יֹוזַא ,עגינָאק ערעיײז
 ס'םעברי טימ ,ןהּוז ס'המלש םֶעְבַחְר ןוֿפ םיִטָבָׁש 10 יר ןעסירעגּבָא טָאה םעברי ןנעװ
 טָאה ,םִיַלָשּורְי ןייק לִיַח ןייז טימ ןעמּוקעג ךָאנרעד קשֹוש רענעגייא רעד זיא ףליה
 טרהיֿפעגקעװַא ײז גּוא ְךֶלֶמַה תיֵּב נּוא ׁשֶרֶקֶמַה תיֵּב ןּוֿפ תֹורְצֹוא עללַא טריּבַארסיוא

 ,םִיַרְּצִמ ןייק
 רַאֿפ .ןערהיֿפ טלָאװעג טינ ְךיֹוא קשוש רעּבָא טָאה תֹומָחֶלִמ עסיורג ןייק

 אֵמַּתְסִמ ךיז טָאה רע ּואוו ,םיטסַאּבּוּב טדָאטש יד ןעּבילקעגסיוא רע טָאה ץנעדעוער ַא
 טָאה ,ןעּפַאחנײרַא טינ ןיֹורק יד לָאמ ַא ךָאנ ןללָאז רעטסירּפ יד ,טלהיֿפעג רערעֿביז
 ,ןעּבעגעג רעּביא םיִבֹורְק ענעגייא ענייז הָבּולְמ רעד ןיא ןעללעטש עסיֹורג עללַא יד רע

 , ןעּבירטעגסױרַא ןעצנַאג ןיא רנַאל ןּוֿפ רעטסירּפ יד רע טָאה רעמָאּפש
 ּוצ ףיֹורַא רעטייוו רערהערעֿפ ערעייז ןוֿפ לעיֿפ טימ קעװַא ןענייז רעטסירּפ יר

 ?ייווצ ןוֿפ ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,הכולמ עסיֹורג ַא טעדנירגעג ןעּבָאה גּוא .,םֹורָד
 עשיניססעּבַא יד זיּב ןעגיוצעג ךיז טָאה נּוא (ללַאֿפ:רעסכַאװ) טקַארַאטָאק 2 ןעמ |

 :םינע ענערירֿפּוצנּוא ןּוֿפ לעיֿפ רהעז טלעמַאורעֿפ ךיז ןעּבָאה רנַאל םעד ןיא . גרעּב

 זיא םע ויּב ,ָאקירֿפַא;םֹורָד ןעטייוו ןוֿפ ןרענענ עצרַאװש נּוא םיִׁשּוּכ לעיֿפ ךיוא ,רעטמ
 : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה טרָאטשטּפיוה יד ,ןרָאװעג קלָאֿפ םיֹורג ַא טימ דנַאל ַא
 ללָאז יז ,ןרעסָארגרעֿפ ּוצ טֿבּזעג רעטסירּפ יר ןעּבָאה ַאטַאּפַאנ טדָאטש יד ,ַאטַאּפַאנ
 טיוּבעג ָאר יז ןעּבָאה רעּבירַאד . ןעטּפינע ןיא ןעּבעהט יװ ןייז ןָאש נּוא םיורג יװַא
 ,עַר-ןֹומָא טטָאנ:רעטסירּפ םענעגייא רעייז רַאֿפ לעפמעט גּוא ןעטסַאלַאּפ

 ןעצנירּפ יד ,ןרָאװעג רעֿכַאװש ץלַא הכולמ יד רֹוד ַא סָאװ זיא ןעטּפינע ןיא
 ןענייז ,ןייז ּוצ רערעֿביז ןעּבעגעגרעּביא ןלעטש עסיורג יר גינָאק רעד טָאה ייז סָאװ
 .נָאטשטסּבלעז ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה נּוא ןערָאװעג סיורגוצ ןײללַא טייצ רעד טימ
 ןיא ךָאנ .םגָארֿפעגנָא טשינ גינָאק םיייּב נּוא םדָאטש ןייז ןיא רעדעי ןריגער ּוצ גיד
 ירד ןוֿפ ןיֹוש ןעטּפיגע ץנאג ןוֿפ ןיֹורק יד טָאה סָאװ ,ןעט:4 םעד קשוש ןוֿפ ןעּבעל
 ,םרַאטש גּוא ןעצניוװָארּפ עֿכלעז ַא ןֿפ לעיֿפ ךיז ןעּבָאה ,טַאהעג הָׁשּוריִּב תֹורֹוד
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 ןעּבָאה עגינָאק עֿכלעוַא 50 ויּב ,גינָאק לוטימ םעד טימ ןעֿפור טזָאלעג רעשררעה
 טוּומעג ןעמעללַא יז ןוֿפ טָאה קלָאֿפ סָאד נוא טסַאּפעג טָאה ייז יװ טריגער ךיז

 . ןערייל
 ןייז ףיוא ךיז טָאה (ו"כ .ג 'ֿפ 735) ןעּברָאטשעג זיא רעט:4 רעד קֶׁשֹוׁש ןנעוו

 עט:58 יד טעדנירגעג טָאה נּוא (ןַעֹוצ) סינַאט ןּוֿפ טסריֿפ רעד טּפַאחעגֿפױרַא ןָארהמ
 רער ; ןעטלַאה טנָאקעג גנַאל טינ ךיֹוא רעּבָא ךיז טָאה עיטסַאניד יד . עיטסַאניד
 ,עט:94 יד טעדנירגעג טָאה נוא טגיטֿכַאמעּב ןיֹורק יד ךיז טָאה סיאַאש ןוֿפ טסריֿפ

 זיא רע ,טֿבענֿפַאמ הערפ ןועוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,עיטסַאניד עשיטיאַאש רערָא
 רנַאל ןוֿפ עגינָאק עניילק יד ןעּבײהעגנָא טָאה נּוא , ןזעוועג רעשררעה רעניטֿבָאמ ַא
 ןוֿפ גינָאק םער ,ַאקַאּבַאש טימ טֿפַאמעג תַחַא-רַי ןעּבָאה רעּבָא יז . ןעּבײרטרעֿפ ּוצ
 עללַא ןעמּונעגנייַא גּוא ןעטּפיגע ןיא לִיַח ןייז טימ ןײרַא ףָּכיֵּת זיא רעֿכלעװ ,ַאטַאּפַאנ'
 ,טֿכענֿפַאט הערּפ ,גינָאק רעשיטּפיגע רער ,דנעגעג ַאטלער רעצנַאג רעד ןוֿפ טדָאמש
 טָאה ַאקַאּבַאש נּוא ,זניצ טגָאזעגּוצ םהיא טָאה ,ןעֿפרָאװרעטנּוא רלַאּב רעּבָא ךיז טָאה

 -רעּבָא ןייז ןענעקרענַא גידנָאמש ללָאז רע יַנְּתִּב ,ןעשררעה רעטייוו ןעזָאלעג םהיא

 - טֿבענֿפַאמ ךָאנ טָאה רהָאי עֿכילטע ,ךילטקניּפ זניצ םעד םהיא ןעלהָאצ נּוא טֿכַאמ
 נוא ןעּברָאטשעג רעּבָא רע זיא םיוק ; גינָאק ןעשיטַאּפַאנ ןוֿפ רָסֶח םעד טימ טריגער
 :ּבָארַא טלָאװעג םהיא ךיז טָאה ,ׁשיִרָאֿכְקאָּב ןהּז ןייז ףױרַא זיא ןָארהמ ןייז ףיוא
 הָמָחְלִמ ַא ּוצ ןעטיירגּוצ ןעּביײהעגנָא ךיז טָאה נּוא ,ךָאי ןעשיטַאּפַאנ םעד ןעֿפרַאװ
 זיא נוא ןרָאװעג רהָאװעג ןוֿפרער זיא רעּבָא ַאקַאּבַאש .גינָאק ןעשיטַאּפַאנ ןעגעג
 דייהרענידעּבעל שירָאֿכקָאּב גינָאק םעד טָאה ,עעמרַא ןייז טימ ןעמּוקעג רעדיוװ רלַאּב:

 רע רעֿכלעװ ףיֹוא , ץניווָארּפ עשיטַאּפַאנ ַא רַאֿפ םִיַרְצִמ ץנַאג טרעלקרע , טנערּברעֿפ

 . ןיטנעגער ַא רַאֿפ טֿכַאמעג סַאדערענעמַא רעטסעווש ןייז טָאה
 עטסנעטלעז יד ןּוֿפ ענייא זיא יז זַא ,טלהָאצרעד טרעװ סַאדערענעמַא רער ןוֿפ

 .ןעוָאלעג ןעמָאנ ןעטּוג תֶמֲא ַא ךיז ןעטייצ עטלַא ןיא ןעּבָאה סםָאװ ,ןזעוועג ןעױרֿפ
 גּוא טרהעעג יֹזַא ענינָאק ענעגייא ענייז טָאה קלָאֿפ עשיטּפינע סָאד ןנעװ ןעטלעז
 עללַא .ץזעועג הטרעוו עּבעיל יד זיא יז גּוא ; ןיטנעגער עדמערֿפ יד יװ טּבילעג

 ז טָאה ןועוװעג ןעטּפינע ןיא רהיא זיּב ןענייז סָאװ , עצעועג עטרַאה נּוא עגנערטש
 -ֿפעּב ,טֿפַאשענּבָא ןעצנַאג ןיא יז טָאה (תֶוָמ-טַּפְׁשִמ) לייהטרּוא:טדיוט ,טרעדנַאעג
 ןוֿפ זיא םע יװ ,לעּפמעט ןעיֹוּב ּוצ טײּברַא רענעגנואווצעג ןּוֿפ רעטייּברַאדרע יד טייר
 סָאװ ,ןעּבַאגּבָא יד טרילונער ךיֹוא טָאה יז .ןזעוועג ץעזעג סָאד ןעטּפינע ןיא גיּבײא
 טָאה נּוא ,,ןייז רֶׁשֹוי טימ לָאז םע ,ןעלהָאצ ּוצ גנוריגער רעד טָאה רעטייּברַאדרע רעדעי

 טינ נּוא רעגריּב ןעלהיֿפ ךיז ללָאז רעדעי ,טוָאלעגּוצ םײהײרֿפ קלָאֿפ םעד  לֵלְבָּב
 רערּורּב רהיא זיא גיטֿכירֿפיױא נּוא ךילרהע יֹוזַא טינ ,דנַאל םינּוֿפ טֿכענק רעגידדינ ַא
 םהיא ּואוו נּוא ןזעוועג טינ טרָאװ ןייק זיא טרָאװ ןייז . ןזעוועג גינַאק רער ַאקַאּבַאש
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 ּסָאר ׂשטָאח ללָאז רנײרֿפ רעטּונ ןייז זַא ,טרהַאעג טינ םהיא טָאה טגױטעג טָאה
 לֵאָרְׂשִי ןוֿפ גינָאק םעד טימ . הָחָעְּבַה ןייז ףיֹוא ךיז ןייז ֵמֹוס ןייז םימ ןרילרעֿפ ןעּבעל
 ְךֵלֶמ אוס : ןעֿפּורעג םהיא ןעּבאה לֵאְרְׂשִייַגְּב יד ,טּבעלעג טּוג גידנָאמש רע טאה
 טֿבַאמרעּבָא רעד רעטנּוא ןועוועג לֵאָרְׂשִייץִרֶא ץנַאג ןיוש זיא טייצ ןייז ןיא ,םִיַרְצִמ
 =הָאצ רּוׁשַא ןַא טזּומעג ךילרהָאי ןעּבאה לארשי-ךלמ נוא הָדּוהי-ךלמ רעד :ּוא ,רּוׁשַא ןּוֿפ
 ,רנַײרֿפ ןעטוג ןייז ףיֹוא ךיז גידנעזָאלרעֿפ ,לארשי-ךלמ רעד ,הָלָא-ְןֶּב ַעֵׁשֹוה ,זניצ ןעל
 טרָאהעגֿפױא טאה ,רּוׁשַא ןעגעג ןעֿפלעה ןעמּוק םהיא טעוו רע זַא ,םירצמ-ךלמ אֹוס
 רּוׁשַא ןּוֿפ גינָאק רעגילָאטַאד רעד ,רָסֶאָנַמְלֹׁש ,זניצ ןעֿבילרהָאי םעד ןעלהָאצ ּוצ
 ,לארשי דנַאל םאד טרעגַאלעּב רהָאי .יירד טאה ,לִיַח ןעצנַאג ןייז טימ ןעמּוקעג זיא
 טָאה נּוא ,ןעֿפרָאװעגנירַא הָסיֵפְּת ןיא םהיא טָאה נּוא הלָא-ןּב עשֹוה ןעגנַאֿפעג
 אוס רנײרֿפ רעמּוג רעד ,רֵכָח נּוא חַלֵחַל ןיא ןעּבירטרעֿפ םיִּטָבְׁשַה תֶרֶׂשֲע יד ךָאנרעד
 לארשי-ךלמ םעד ןעֿפלעה ןעמּוק ּוצ ןּוהטעג טינ רהיר ַא ּוליִּפֲא ךיז טָאה םירצמ ךלמ
 , טרעֿבױרעֿפ םהיא טָאה רע יװ

 לעקינע סַאקַאּבַאש טריגער טָאה םירצמ :ּוא ןעיּפָאיהטע ףיֹוא ןנעוו ,רעטָאּפש
 נּוא םירצמ ךיוא ןעמונעגנייַא טָאה נּוא רּוּׁשַא ךלמ ביִרֵחְנַכ ןעמּוקעג זיא ,הָקָהְרִּת
 טָאה נּוא קעװַא בירחנס זיא םירצמ ןיֿפ ,וניצ ןעלהָאצ ץבירחנס טזּומעג טָאה הקהרּת
 נּוא ןרָאלרעֿפ ליח ןעצנַאג ןייז הָּפַגַמ ַא ןיא רע טָאה ָאד רעּבָא ,םִיַלָשּורְי טרעגַאלעּב
 ן'הקהרּת טָאה םילשּורי ייּב ם'בירחנס הָלָּפַמ יד ,ןעטערטּבֶא םילשורי ןוֿפ טזּומעג טָאה
 טימ ןעמּוקעג רעריוו זיא בירחנס ,זניצ רּוׁשַא ןעלהָאצ ּוצ ןרָאהּוצֿפוא ןעּבעגעג המּומ
 מריסַאּפ סנייזַא םיּפע טָאה ָאד ךיוא רּונ ,םירצמ טרעגַאלעּב טָאה נּוא ליח םעיינ ַא
 . ןעֿפָאלטנע קירּוצ ןעּבעל ןטימ םיֹוק זיא בירחנס סָאװ ,ליח ןייז

 ,ןעטעבעג טמָאג ןייז טָאה סָאהטעש רעטסירּפ רעד זַא ,טלהָאצרעד טָארָארעה
 טָאה הרּוהי ןוֿפ טטָאג רעד יװ יֹוזַא ,דנַאה ס'בירחנס ןוֿפ ןעטטער םירצמ ללָאז רע
 ןנעװ ,טַֿאנ ייּב גוא ,טרָאהעגּוצ םהיא טָאה טטָאנ רעד .םהיא ןּוֿפ םעטערעג ןּוהָיִקְזִח
 ,טרָאטשטּפױה רעטרענַאלעּב רעד רעטנּוא טגעלעג ןעֿפָאלש ךיז טָאה ליח ס'בירחנפ
 ם'בירחנס ןּוֿפ רהעוועג עצנַאג סָאד ןעסעגוצ ןעּבָאה ,זייַמ הָנֲחַמ ַא ןעמּוקעגנָא ןענייז
 רעטסירּפ םעד ןעמ טָאה רעּבירעד ,ןעֿפָאלטנע ןעּבעל טימ םיֹוק זיא בירחנס נּוא ,ליח
 טימ ,רנַאה ןיא זיוּמ ענערלָאג ַא טימ לעּפמעט ןיא טנעמונָאמ ַא טלעטשעג סָאהמעש
 יו ןרעװ םּורֿפ זּומ ךימ טהעורעד סע רע, : טֿפירשֿפױא ןייא

 רער לָּפַנּוּב-רַּפַא לעקינע ןייא ם'בירחנס ןעמּוקעג זיא ,םער ךָאנ גנַאל טינ
 , ןעטסריֿפ עללַא ןעמונעגוצ ,םִיַרְצִמ ץנַאג ןעמּונעגנייא טָאה נּוא רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק
 זיא רעבָא םיוק .הֵוְניִנ ןייק טרהיֿפעגקעװַא יז נּוא הֵכְנ טסריֿפ םעד ךיוא ייז ןעשיווצ

 הקהרה זיא ,ןעזָאלעג לִיַח ןייז דנַאל ןיא טָאה רע להָאװּבָא ,ןעטערטעגּבָא לּפנּוּב-רַסַא
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 :ניא דנַאל ּבלַאה ַא ּטַעָמִּכ ןיֹוש טָאה נּוא ,ןעמוקעג (שוּכ) ָאהטַאּפַאנ ןּוֿפ גינַאק רער
 טײרֿפעּב לּבַנּוּב-רסַא טָאה .םירצמ ןוֿפ ן'הקהרת קירּוצ ןעּביײרט ּוצ סיֹורַא , ןעמונעג
 גוא ,לֶיַח ַא טימ ןעּבעגעג תֹונָּתַמ לעיֿפ ײז טָאה ,ןעטסריֿפ ענעגנַאֿפעג עללַא יד
 .םיִאַאש טרָאטשטּפױה רעד ןוֿפ טֿכַאמעג גינָאק רַאֿפ רע טָאה הֵכִנ טסריֿפ םעד
 :עּב רעריוו טָאה ןַאמַאטּונַאט ןהווֿפימש ןייז נּוא ןעּברָאטשעג הקהרה זיא םעד ךָאנ
 לַאמסָאד .רּוׁשַא ןּוֿפ עעמרַא רעד טימ ןעטסריֿפ יד ןעּבירטרעֿפ נּוא םירצמ טרעגַאל
 גנוריגער ערערנּוזעּב רעד ןוֿפ ףֹוס ַא ןעֿכַאמ ּוצ ןעסָאלשטנע לּפַנּוּב-רסַא ןיֹוש טָאה
 :םנע זיא ןַאמַאמונַאט ,עעמרַא רעסיֹורג ַא טימ ןעמוקעג דלַאּב זיא רע ,םירצמ ןיאי
 טרהיֿפעגקעװַא ,דנַאל סָאד טריּבַאר טָאה רּוׁשַא ןּוֿפ עעמרַא יד ,ןרָאװעג ןעֿפָאל

 =עגנָא עללַא ןעמונעגסיֹורַא , ןעֿפַאלקס רַאֿפ טֿפױקרעֿפ ײז נּוא רענהָאװנײא רעדנעזיומ

 סָאװ ,ןעקסילעּבָא ענערלָאג יװצ ךךיֹוא םעד ןעשיװצ , תֹורְצֹוא עשיטּפיגע ענעּבילק
 טָאה גוא ,ןעּבעהט ןיא ןענַאטשעג לעּפמעט ןעשיטּפינע ַא ןוֿפ ריהמ רעד ייּב ןענײז
 ,ןעטּפינע רעּביא רּושַא ןוֿפ ןרָאטַאנעּבּוג םלַא ןעריגער ןעזָאלעג ןעטסריֿפ יד

 .ךיִמעֶמאַסְּפ נּוא ,(עיכראַקאָרעֶד) טפאשררעה ףלעווצ יד

 נוא ,רּוׁשַא ןוֿפ ץניווָארּפ ַא יװ רהעמ טשינ ןועװעג ןיֹוש זיא םִיַרְצִמ להָאװּבָא
 ןרָאטַאנרעּבוג עשירֹוׁשַא רּונ ןענייז דנַאל ןיא םרינער ןעּבָאה סָאװ ,ןעטסריֿפ 12 ידי
 ,ןעטירטשענ גידנָאטש ןרעדנַא םעד טימ רענייא יז ןעּבָאה ןעגעװטסעדנוֿפ , ןזעװעג
 רנַאל ןיא זיא ליײװרעד נּוא ןרעדנַא םעד רַאֿפ ןייז רעסָארג טלָאװעג ךיז טָאה ןעדעי
 רענעי ּוצ ,זיא רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק רעד .ןזעװעג גנּוסיגרעֿפטּולּב נּוא .גנּונדרָאנּוא רוני
 גנוריגער רעד טימ טָאה נּוא דנַאל םענעגייא ןייז ןיא ןזעװעג ןעמּונרעֿפ גונעג ,טייצ
 אַש םעד ןעגנולעג טָאה רעּבירַאד ,ןריסערעטניא טנָאקעג גינעװ ךיז םירצמ ןיא
 ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ,ןעמסרע םעד הכנ הערּפ ןּוֿפ ןהּוז םעד , ךיטעמַאסּפ טסריֿפ ןעשיט

 ןעדנירג ּוצ גּוא דנַאל זעצנַאג ןרעּביא גינָאק ןײללַא ןרעוו נּוא ןעטסריֿפ ערעדנַא 11 יד
 .עיטסַאניד עשיטּפיגע עגידנָאטשטסּבלעז עיינ ַא

 ןעּבָאה ןעטסריֿפ ףלעװצ יד :עדנעגעל ַאזַא םהיא ןוֿפ טלהָאצרעד טָאדָארעה

 ןייז טינ ללָאז רענייק ,ךיילג עללַא ןעריגער ּוצ ןעסָאלשעג טקַא ןייא ךיז ןעשיװצ
 ;טיײצ-סגנוריגער ענעי ןָא רע טֿפּור רַאֿפרעד נּוא ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ רעססָארנ
 עללַא יז ןעּבָאה טנהָאװענ .'טֿפַאשררעה ףלעװצ} ? (0660:4:086) עיֿכרַאקָארעד
 ןיא לעּפמעט ןיא טָאה לָאמנײא ,ףיוה ןרעדנּוזעּב ַא ןיא רעדעי ,הטניריּבַאל ןיא
 .פוק ַא ןיא ןיװ ןרעֿפּפָא רעטטָאנ יד םעװ סָאװ רענעי : ןעֿפורעגּפױא לעקַארָא
 יר .דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא ןרעװ רעשררעה רעגיצנייא רעד טעװ ,רעּכעּב םענרעֿפ

 א עא
 יי ר יא :
 גיי 2
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 .טינ םייהעג ןיא םע ללָאז יז ןוֿפ רענייק טיהעג רעדנַאנײא רַאֿפרעד ןעּכָאה ןעטסריֿפ
 ןיא גָאמ בומ םוי ַא ןיא ןועועג טלעמַאזרעֿפ ןענייז 19 עללַא ןנעוו ,לָאמנייא ,ןּוהמ
 רעֿבעּב םענערלָאג ַא ןעגָארטעגּוצ ןעדעי רעטסירּפ רעד טָאה ,אֵטַּפ לעּפנעט םעד
 גיא ןענַאטשעג ןעטצעל םּוצ זיא סָאװ ,ךיטעמַאסּפ ;ןײװ רעטטָאנ יד ןרעֿפּפָא ּוצ

 =נַא : ןזעװעג הָעֹוט טשירֶמולַּכ ךיז טָאה רעטסירּפ רעד ,רעֿכעּב ַא ןהָא ןעּבילּבעג

 ךיטעמַאסּפ טָאה ןעּבײלּב ּוצ ןעסיֹוא טינ .טֿכַארּבעג 11 רּונ רע טָאה רעֿכעּב 19 טָאט 2
 ןייז טֿכַארּבעג נּוא םהיא ןיא ןייװ ןעסָאגעגנָא ,םלעה םענרעֿפּפּוק ןייז טּפַאחעגּבָארַא
 ךּורּפש:לעקַארָא ןעד טנָאמרעד ךיז ןעּבָאה ןעטסריֿפ 11 יד ,םעללַא טימ ךיילג רעֿפ-ָא
 ,ַאטלער רער ןוֿפ ןעּפמּוז יד ןיא טקישעגקעװַא ץךיטעמַאסּפ י ןעּבָאה גּוא
 ,ןרהעקּוצ קירּוצ טינ לָאמניײק :להעֿפעּב םעד טימ

 סָאװ ,ָאמּוּב ןּוֿפ לעקַארָא םעד ייּב טנָארֿפעג רעריװ רעּבָא טָאה ךיטעמַאסּפ
 ןערלעה ענרעזייא :מרעֿפטנָאעג םהיא טָאה לעקַארָא רעד .ןוהט טציא רע ללָאז
 ןעֿכַאל רעטסירּפ יד זַא ,טניימעג טָאה רע .ןעֿפלעה ּוצ ריד םַי ן'טימ ןעמּוק ןלעו
 הָנְחַמ עצנַאג ַא ןהעורער רע טָאה רעּבָא לעּפמעט ןוֿפ גירנעהעגסיֹורַא ; םהיא ןּופ
 אי נּוא עשיֿבירג ןועװעג ןענייז סָאד ,ןעריצנַאּפ ענרעוייא ןיא ןּוהטעגנָא ןערלעה
 =ירטרעֿפ רע טָאה ףליה רעיײז טיט נּוא ןעֿפורעג יז טָאה ךיטעכַאסּפ . רעּביֹור-םַי עשינ
 ,רנַאל ןעצנַאג ןרעּביא גינָאק ןרָאװעג זיא נּוא ןעטכריֿפ 11 יד ןעּב

 םיורג ַא רייהרעליטש טאה ךיטעמַאסּפ : ךַאֿפניײא זיא ןוֿפרעד רעִּבָא הָׂשֲעַמ יד
 גּוא , רעּביױרעעז עשיֿבירג עֿבילקריװ ְךיֹוא רַׁשַּפָא נּוא ,ןעיבּול ןיא ןעּבילקעגֿפױא לִיַח
 .(ו"צ ,יג) .8 665 ןיא ןהעשעג זיא םאר ,ןראוועג גינָאק רע זיא ףליה רעייז טימ

 יד ,ןיסעצנירּפ ַא טַאריײהעג רע טָאה ןעצנַאג ןיא הָכּולְמ ןייז ןעגיטסעֿפעּב ּוצ
 :רעֿפ יז טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאר סָאװ ,םיטערענעמַא ןימנעגער רעד ןוֿפ רעטֿפָאט
 מייצ:םגנוריגער רהיא ןיא טָאה יז סָאװ ,סטּוג לעיֿפ יד רעּביא ןיטטָאג ַא יװ םגילייה
 ,ןּוהמעג םהיא רַאֿפ

 םע טייצ ,רנַאל סָאד טֿכַארּבעג גנּונדרָא ןיא ךימעמַאסּפ טָאה ךַאז עטסרע יד
 ,ןֶּבְרֶח ַא ךָאנ יװ ןעזיוועגסיֹוא םִיַרְצִמ ץנַאג טָאה תֹומָחְלִמ יד ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה
 ןיא קלָאֿפ םָאר ,ןעוָאלרעֿפ ןעלַאנַאק נּוא ןעגעװ יר ,ןעֿפרָאװעגנײא לעּפמעמ יד
 מינ רנַאל ןיא טָּפְׁשַמ נּוא ןיִר ןייק רָאג טלָאװ סע יװ ךיילג ,ןזעוועג טריזילַארָאמעד
 גנּונררָא ןיא נּוא טֿכיררעֿפ ץלַא סָאר עיגרענע סיורג טימ טָאה ךיטעמַאסּפ .ןזעוועג
 ןעטּפיגע טרעלקרער רע וַא ,טקישעגסױרַא להעֿפעּב ַא רע טָאה ךָאנרעד ;טֿכַארּבעג
 ןעֿפיש טָאה רע .ךיז ןעצעועּב ּוצ גּוא ןעלדנַאה ּוצ טלעוו רעצנַאג רעד רַאֿפ ןעֿפָא
 ךייר נּוא ךילקילג יֹוזַא םירצמ זיא לָאמניײק נּוא רֶחֶסֵמ םעד ןרעסָארגרעֿפ ּוצ טיוּבעג
 גּוא עשיֿבירג טערנירגעג ךיז ןעּבָאה םע ,טייצ סגנּוריגער ןייז ןיא יװ ןועוועג טינ
 געגנוטסעֿפ םיֹוּבעג רע טָאה רנַאל סָאר ןעגיטסעֿפעּב ּוצ ,ןעינָאלָאק עשיטילעַארזיא
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 "ענֿפַאר, גנוטסעֿפ ןייז ןזעוועג זיא טמהירעּב םרעדנוזעּב ,ןעטקנּוּפ ענערישרעֿפ ןי
 ..טצעזעּב ןעטַאדלָאס עטנערעלעג טּוג ןוֿפ ןָאינרַאגַא רע טָאה גנוטסעֿפ רעד :
 ., םירצמ ןּוֿפ טײקֿבײר רעד ןוֿפ טרָאהעג דנַאלנעֿבירג ןיא ןעמ טָאה ןיֹוׁש גנַאל ןוֿפ
 םערעי ךיז טָאה סע ,עטרהעלעג יד ןּוֿפ הָמְכָח יד נּוא ןעדייּבעג עֿכילרעדנּואװ יד ןּוֿפ

 .דנַאל רעייז ןיא ךָאנ ןעּבָאה יז סָאװ ,םעיינ ָאר ןענרעל , ןהעז רנַאל סָאד טלָאװעג
 :ירג ןוֿפ ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ײלרעללַא נּוא ,טרָאהעג טינ ןעֿפָאוָאליֿפ ערעייז ןוֿפ
 =עג טָאה יז ,טַאהעג ןרעג ייז טָאה .גנורינער יד .ןעטּפינע ןייק ןעזָאלעג דנַאלנעֿכ
 'ייז םָאװ ךַאז רעדעי ןוֿפ לַעְּפְתִנ ןרעװ סָאװ ,רעדניק עגיריגיינ ףיֹוא יװ ייז ףיוא טקוק
 ייּב יז טימ ןעסעגעג טינ ,ןעריײל טנָאקעג טינ יז טָאה רעּבָא קלָאֿפ סָאר ,ןהעז
 ןעּבָאה ייז טימ ךיז ןעדערוצֿפױא . יז ּוצ ןערהירוצ ּוצ ךיז טַאהעג אָרֹומ נּוא שיט ןייא
 ערעדנּוזעּב ַא ,טייצ רעד טימ ,זיא יז ןוֿפ סָאװ ,רעשטעמלָאד לעיֿפ ןענוֿפעג ךיז
 ןעֿבירג יד סָאװ ,רליּב נּוא טָאג ןעדעי , לעּפמעט ןערעי .דנַאל ןיא ןרָאװעג .עססַאלק

 :ערעייז ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ רעייז ךָאנ םרעלקרעד ךיז יז ןעּבָאה ןהעזעג ָאד ןעּבָאה

 -רעֿכיג םיִרְצִמ יד ןעּבָאה סיוא טזייוו םע יװ . רערליּב נוא רעטטָאג ערעייז ןוֿפ ,לעּפמעמ
 !עססַאלק ערעֿבָאה נּוא .גנוריגער יד ..יז ןעֿכירג יד רעדהע ןענַאטשרעֿפ ןעֿבירג יד
 -רערעֿכָאה רעד סָאװ ,ןהעועג סעיינ םיפע-ייז ןיא טָאה ןעמ ,ןזעוועג בַרֹקְמ יז טָאה
 -ךַאװ ןייז ןוֿפ לעגילֿפ ןעטֿכער םעד ףיֹוא טָאה ךישעמַאסּפ . ןעללָאֿפעג םע זיא עססַאלק
 יד ןעסָארדרעֿפ רעּבָא טָאה סָאד ,ןלַארענעג נּוא ןרעיציֿפָא עשיֿבירג ןעמּונעגֿפױא
 :עעמרַא רעד ײּב זיא ,ןעטלַאה ּוצ הָמָחְלִמ טינ נּוא ,לעגילֿפ ןעקניל ןוֿפ ןרעיציֿפָא
 ,טלהָאצרעד ,ןנַאמ 940,000 נּוא ,דנַאל ןוֿפ ןרעדנַאווצסיוא ןעצנַאג ןיִא ןעּבילּבעג
 -רעֿבלעװ ,ַאטַאּפַאנ ןוֿפ גינָאק םּוצ קעװַא ןעֿפַאװ נּוא קָאּפעג טימ ןענייז ,טָאדָארעה
 =עג ןעמָאנ ַא ךיז ןעּבָאה ייז או ,רנַאל יינ ַא ןיא ןעצעועּב ךיז ןעֿפלָאהעג יז טָאה
 .עעמרַא רעֿפילגינַאק רער ןוֿפ לענולֿ ןעקניל .םעד ןוֿפ יד : .ה ,ד יימעָׁש, : ןעּבעג

 גינָאק זיא םהיא ךָאנ ,(ב"נק .ג) יֿפ 609 רהָאי ןיא ןעּברָאטשעג זיא ךימעמַאסּפ
 :םרינער םָאה רעֿבלעװ ,הֵכָנ הערּפ רעדָא , רעט;פ רעד ךיטעמַאפּפ ,ןהּוז ןייז .ןרָאװעג
 :םָאה רע סָאװ ;ןוהטעג ְךיֹוא טָאה ,רעמָאֿפ םּוצ ןועווענ ךיילג זיא רע .רהָאי 15 רּונ
 ענייז ןעטַאהט עסיורג יד ןוֿפ ,ןעטּפיגע ןּוֿפ רֶחֶסֶמ םעד ןרעסַארגרעֿפ ּוצ טנָאקעג
 .,לַאנַאק ַא ןעבָארג ּוצ ןעּביײהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןרעוו ּוצ טנהָאמרעד המרעוו ןעניוז
 ןוכיִּתַה-ַי םעד) רעעמ:ןעטיור םעד טימ ןעגינײארעֿפ רעעמ:לעטטימ םער ללָאז סָאװ
 :ןעּבָארגעגֿבריר טציא זיא םע ּואו ,טרָא ןעּבלעז םעד ףיֹוא טקנופ ,(ףוס-םי םעד טימ
 ,ןעּבָארגעג לַאנַאק םעד רע טָאה רהָאי עֿבילטע ,לַאנַאק- ץַעּו רעד ןערָאװעג
 :םלאוו רע נוא ,ןרָאלרעֿפ ןעּבעל סָאר ,טײּברַא רעד ייּב ,ןיֹוש ןעּבָאה ןעשנעמ 0
 ;םלָאװ לעקַארָא רעד ןנעו ,עטֿבישעג עשיטּפיגע יר טלהָאצרעד ,טרָאהעגֿפױא יב

 '10 עטיישעגיטלעוו ידנ
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 .רַאּב יד רַאֿפ רּונ ,ּוד טסטייּברַא קלָאֿפ ןייד רַאֿפ טינ ,ךיז רַאֿפ טינ, : טגָאזעג טיכ
 . ןעֿפורעגנָא "ןערַאּברַאּב; רעקלָאֿפ ערעדנַא עללַא ןעּבָאה רעטּפיגע יד .יִז ןערַאּב

 -ָארּפ עשיזרעּפ ַא ןעטּפיגע ןיוש זיא טייצ ןייז ןיא סָאװ ,סםֶרָּפ ןוֿפ גינָאק רעד ,ׁשֶויְרָד -
 יװ ,רעָאמעלָאטּפ ענינָאק עשיֿבירג יד .טגירנעעג טייּברַא יד טָאה ,ןזעוועג ץניוו
 רעד טימ .טרעסעּברעֿפ לַאנַאק םעד ןעּבָאה רעשררעה עשימור יד רעטָאּפש ךיוא
 רהָאי 35 טימ טָאה לָאמ ןעטצעל םּוצ נּוא ,ןרָאװעג ןעטָאשרעֿפ רעדיוו רע זיא רעּבָא טייצ
 .סֿפעשעל רענישזניא רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןעּבָארגעגֿברּוד יינ סָאד ןּוֿפ םהיא קירּוצ

 עשיקינעֿפ עטינעג ןוֿפ ןָאיצירעּפסקע ַא טֿבירעגסיױא טָאה הֵכָנ הערּפ רעּבלעזרעד
 , ןזעוועג זיא ןוֿפרעד קעווצ רעד .ָאקירֿפַא ץנַאג םִי ץטימ ןרהָאֿפ ּוצ םּורַא רערהָאֿפ;םַי
 רעגַאטרַאק נּוא רעיקיניֿפ יד ןענַאװ ןּוֿפ ,ןעדנעגעג גּוא רערנָאל ענעי ןעקערטנע ּוצ
 ענעטלעז ןעּטרַא ערערנַא נּוא עמֿכירֿפ ןעטרַא ערעייהמ עֿכלעזַא ןעגנערּב םיִרְחֹוס

 ןעמּוקעּב יז ּואוו ,רעטרָא יד ןעּבָאה םירחֹוס רעגַאטרַאק יד יו רעיקינעֿפ יד .ערַאַאוז
 ןעמ ,ערערנַא ןרָאטש ךָאנ ןעגעלֿפ יז ,טגָאועגסיוא טינ לָאמנייק ,ןערַאַאװ ערעייז
 ןיא נּוא ןהעגרעד טלָאװעג רעּבָא טָאה הכנ הערּפ , ןהעגרעד טינ רעטרָא יד ללָאז
 טינ יז ןוֿפ ןעטייצ ענייז ןיא ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,רעדנָאל עיינ ןעקערטנע גנַאגנייא
 :ָאה ףיֹורַא ץלַא רעעמןעטיֹור ן'טימ ןרהָאֿפעג סיֹרַא זיא ןָאיצידעּפסקע יד .טסּואוועג
 טַאנָאמ עֿבילטע ךָאנ ,ןעגערּב יר ןוֿפ טייוו םינ ןעטלַאהעג ךיז נּוא םֹורָד ּוצ רעֿכ
 .גַאנעגֿפיֹוא גירנַאטש ייז זיא סָאװ ,ןהּוז יד זַא ,טקרעמעּב טײלסֿפיש יד ןעּבָאה ,ןרהָאֿפ
 ,ןענַאטשרעֿפ טינ טייצ ַא ןעּבָאה ייז .סקניל ןעגנַאגעגֿפױא גנולצולּפ זיא ,םטֿכער ןעג
 יז זַא ,טנעקרער ןיֹוש ןעּבָאה יז ןנעװ ,רעטָאּפש טסרע ,יֹוזַא זיא סָאד סָאװ רַאֿפ
 ?הירֿפ סָאװ טָאטשנַא זַא ,ןענַאטשרעֿפ יז ןעּבָאה ,רעעמ:לעטימ ןיא קירּוצ ןיוש ןענייז
 ןופָצ ּוצ ּבָארַא יז ןרהָאֿפ ,ָאקירֿפַא טייז בֵרֲעַמ ןיא םֹורָד ּוצ ןרהָאֿפעג ץלַא ןענייז רע
 עללַא ןּוֿפ אקירֿפַא ץנַאג ןערהָאֿפעג םּורַא ןענייז ייז : טסייה סָאד ,טייז חַרְזִמ ןיא

 .ניקערטנע עגידריווקרעמ ןעּבָאה יז נּוא םרעיורעג עזייר יד טָאה רהָאי יירד ,ןעמייז
 .טנע עגיטיײצהירֿפ ,טֿבַארּבעג ןעצּונ גינעוו רהעז ,רערייל ,ןעּבָאה סָאװ ,טֿכַאמעג ןעג
 ןייק לָאטנייק ןעגנערּב עֿבלעװ ,גנּוהילּב עגיטיײצהירֿפ יװ ןענייז ,םיִנָּפ ַא , ןעגניקעד
 . טינ עטֿבירֿפ

 ץףיוא ,רּושַא ןּוֿפ גינָאק ןענעג הָמָחְלַמ ַא ןעמּונרעטנּוא ךיֹוא טָאה הכנ הערּפ
 ורֵנְמ טרָאטש רעד ייּב רעּבָא ,הָרּוהְי-ְךֶלֶמ ּוהָיֵׁשאֹי ןעגעגטנע סיֹױרַא םהיא זיא געוװ
 טָאה הרוהי-ךלמ ןָחְאֹוהְי ןהוז ןייז . ןעּברָאטשעג זיא רע גוא ליֿפַא ןעֿפָארטעג םהיא טָאה
 טדָאמש רעד ןיא ןעטלַאהעג הָחיִפְּת ןיא םהיא נּוא ןעמּונעג ןעגנַאֿפעג ךָאנרער הֵבָנ
 טָאה ןהּוז רעטייווצ םיּוהָיִׁשאֹי .םיִקָיוהְי ,םירצמ ןיא טרהיֿפעגקעװַא ךָאנרעד נּוא הֶלְבָר
 ,רלָאג רֹּכּכ ןייֵא נוא רעּבליז רֶּכַּכ טרעדנוה ןעלהָאצעּב טזומעג ן'הערּפ ןעּבלעז םער
 ,הרּוהי רעּביא גינַאק ןרעװ טזָאלעג םהיא טָאה רע סָאװ םעד רַאֿפ
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 גנושררעה ןייז טָאה גנַאל רעּבָא ,ןעמּונעגנייַא ןעיריס ךיוא טָאה רע שטָאה
 =ונעגּבָא לֶבָּב-ִרַלְמ רֵצְנְדַכּובְנ טָאה (ז"נק .ג) '8 604 םּורַא רהָאי 4 ןיא : טרעיודעג םינ
 ןעיזַא ןיא םהיא ויּב טָאה רע סָאװ ,רעדנָאל נּוא טרָאמש עללַא ץ'הערּפ ייּב ןעמט
 =ער טָאה םהיא ךָאנ . ןעּברָאטשעג הֵכְנ הערּפ זיא ,'ֿפ 894 רהָאי ןיא .. ןעמונעגנייַא
 ,עֵרָפֶה הערּפ ,לעקינע ןייז ,םהיא ךָאנ נּוא ,רעט:פ רעד ךיטענַאסּפ ןהּוז ןייז טריג-
 ,לבּב-ךלמ רצנדנּובג ןעגעג הדּוהי ןּוֿפ גינָאק םעד ןעֿפלעה ןעגנַאגעג זיא רעֿבלעװ
 ןעמונעגנייַא טָאה .רצנדכובנ ,טֿכַאמעג רעסעּב טינ ףליה ןייז טימ טָאה רע רעּבָא
 םעטערעג ךיו ןעּבָאה רעּבָא לעיֿפ ,לבּב ןייק טרהיֿפעגקעװַא ןערּוי יד נּוא םִיַלָׁשּורָי

 ,םִיַרְצִמ יא;

 . םִיַרְצְמיְדְלֶמ הֹעְרַּכ רעטצעל רעד ,רעטייווצ רעד םיִזאַמַא

 רע ,רנַאל ןייז ןיא טריגער ךילקילג טייצ עצרוק ַא ךָאנ טָאה עַרֵּפֶח הערּפ
 .טדָאטש עשיקינעֿפ ַא ןעמונעגנייא גוא ןעיקינעֿפ טימ ןעטלַאהעג הָמָחְלַמ ךָאנ טָאה
 גינָאק ןעשיּבּול םעד ףליה ּוצ ןעגנַאגעג רע זיא ,המחלמ רעד ןוֿפ קירּוצ גידנעמּוק
 =לעטימ ןּוֿפ ןעגערּב יר ייּב ןעגעלעג זיא סאוו ,ענעריק עינָאלָאק עשיֿבירג :רָשד ןעגעג
 ןוֿפ טֿפלעה ַא ,ןעגָאלשּוצ םהיא ןעמ טָאה ָאד ,ןעטּפיגע ןוֿפ טייז בֶרֲעַמ ןיא רעעמ
 ןערירֿפוצנּוא גידנָאמש זיא נּוא קלָאֿפ ןייז ןוֿפ ןענַאמשעּב זיא סָאװ ,עעמרַא רעד
 ,ענענייא יד יװ רהעמ ןעטַאדלָאס עדמערֿפ יד טרהע גינַאק רעד סָאװ ,ןזעוועג
 :םױרַא רע טָאה ענערירֿפוצנּוא יד ןעטעּב ּוצ רעּביא ,םהיא ןוֿפ ןעסירעגּבָא ךיז טָאה
 רעּבָא ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד יװ ,סיזַאמַא רעדָא ,סעמהַאַא לַארענעג ַא טקישעג
 ,ךֶלָמַה יִחְי : ןעיירש ןעּבײהעגנָא ייז ןעּבָאה ,ןהעזרער לַארענעג םענעועועג דעייז
 .ןעטפיגע ןוֿפ גינָאק רַאֿפ טֿכַאמעג ןסיזַאמַא ןעּבָּאה גּוא

 עעמרַא ןייז םימ םיֹרַא זיא נּוא ןעמּונעגנָא ןרעג ליטימ ןער טָאה סיזַאמַא
 ןעגָאלשּוצ עעמרַא ם'ערפח רע טָאה המחלמ ערעווש ַא ךָאנ .ערפח הערּפ ןעגעג
 רער ןיא גינָאק:עגנַאֿפעג םעד טימ זיא סױַאמַא יװ ,ןעמּונעג ןעגנַאֿפעג ץערפח גּוא
 גּוא טנעגעגעּב רײרֿפ טימ םהיא קלָאֿפ עצנַאג סָאר טָאה ,ןיירַא םיִאַש טדָאטשטּפױה
 ןָא ןייז ּוצ םֵקונ ךיז ןעּבעגסױרַא גינָאק םענעגנַאֿפעג םער ללָאז ןעמ- ,טגנַאלרעֿפ
 ףױא טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא ןועװעג טָאּפסעד רעסיֹורג ַא רע יא םיַּשִצ ,םהיא
 :רעּביא ץ'עֵרְפֶח טָאה נּוא ןעּבעגֿכָאנ טוומעג טָאה סיזַאמַא . ןענָארטעג ץרַאה ַא םהיא
 .רָאװ רער תֹונָמֲחַר ןהָא .גינָאק םענעזעוועג ןייז טָאה רעֿבלעװ ,לעּבָאּפ םער ןעּבעגעג
 ךָאנ ! הָכּולְמ ןייז ןוֿפ טַאהעג טינ תַחַנ םיֹורג ןייק ּבײהנָא ןיא טָאה םיזַאמַא .ןעֶג-
 .זיא ,ןיֹורק רעשיטפינע רעד ּוצ ןענהָאװענּוצ ּוצ ךיז טַאהעג םייצ טָאה רע רערהש



 .טטכ"ששבנתלעלו יד 148

 רַאֿפ טֿכַאמעג םִיַרְצִמ גּוא ,דנַאל סָאד ןעמּונעגנייַא גּוא לֶבָּב-ְךֶלֶמ רֵצָנְדַכּובְנ ןעמּוקעג
 =רעּבּוג ַא םענייז יו רּונ ןעשררעה טאלעג רע טָאה ן'סיזַאמַא ,לבּב ןוֿפ ץניווָארּפ ַא
 א ,ןעּברָאמשעג רצנדכּובנ זיא רעּבָא םעד ךָאנ גנַאל טינ .םירצמ ןיא רָאטַאנ
 'רעּביא טרינער גידנָאטשטסּבלעז טָאה גּוא טײרֿפעּב דנַאל סָאד קירּוצ טָאה סיזַאמַא
 ?עג קירּוצ דנַאל סָאד רע טָאה םייצ רעד ןיא , ,8 595 ויב 3 ןוֿפ םירצמ ץינַאג

 רעקלָאֿפ עללַא ּוצ ןועוועג רע זיא ךילדנײרֿפ .דנַאטשּוצ ןעטסרהירֿפ ןייז ּוצ טַֿארּב
 םער ,סָאטַארקילָאּפ טימ .ןעֿבירג יד ןעזיוועג רע טָאה טֿפַאשדנײרֿפ ערעדנוזעּב רֹונ

 =ילָאּפ .ןועוועג רעדּורּב ַא יװ רע זיא ,סָאמַאש לעזניא רעד ןּוֿפ רעשררעה ןעשיֿבירג
 ,ךיז טמהענ רע סָאװ ּוצ ץלַא ןיא הֶחָלְּצַה ןייז טימ ןזעוועג טמהירעּב זיא סָאטַארק
 םמָאה רע ,ץלַא ןיא יֹוזַא טקילג דנײרֿפ ןייז סָאװ ,טגיהּורנּואעּב ךיז טָאה םיזַאמַא
 ףיֹוא קילגנּוא רעסָארג ַא ךָאנ ףיֹוא םוייוו ּבײהנָא ןיא קילג םיירג ּוצ ַא זַא ,טּבױלנעג

 ,ןעמהענרעּביא טינ קילג ןייז טימ ךיז ללָאז רע ,ןענרָאװ ּוצ ןסָאטַארקילָאּפ ,רעטָאּפש
 נָא ריל ַא םיפע לָאמ ַא ךיז ללָאז רע ,ןעהטַארעג ףירּב ַא ןיא םיזַאמַא םהיא םָאה

 ָןָא ןענַאמרעד ךיז טעוװ רע ןנעװ ,ןייז רַעַּצַמ לָאמ עללַא םהיא ללָאז סָאװ ,ןוהמ

 .םער
 ןעמסּבעיל ןייז טָאה גּוא ןּוהטענ ןֹוצָר סדנײרֿפ ןעיירטעג ןייז טָאה סָאטַארקילָאּפ

 , ןעֿפרָאװעגנירַא םי ןיא גניר
 =לעו ַא הֶנָּתַמ ַא ןסָאטַארקילָאּפ טֿכַארּבעג רעטיֿפ ַא טָאה םּורַא גָאט רָאּפ ַא ןיא

 טָאה ןעטינשּוצ שיֿפ ןעד טָאה ןעמ זַא ,טּפַאחעג טָאה רע סָאװ שיֿפ םענעב
 א ,ןֶמיֵס ַא ןהעזעג םער ןיא טָאה טאב , ןענוֿפעג גניר ןעּבלעז םער םהיא
 ללַאֿפּוצ ןעֿבילקילג םער ןוֿפ ןסיזַאמַא דנײרֿפ ןייז טָאה נּוא ,םהיא ןעגידָאנגעּב רעטטָאג
 זיא קילגנּוא םרניײרֿפ ןייז זַא ,ןהעזעג םעד ןיא טָאה רעּבָא סיזַאמַא . ןזעוועג ַעיִדֹוּכ
 רנײרֿפ ןייז זַא ,טנעקרער רע טָאה ,ףירּב ? איס יא ןיא ,ןָאמ םעד ןוֿפ .טנעהָאנ
 רַאֿפ ןרהיֿפ רעטטָאנ יד זַא ,ןייא ךיז טדער נוא קילג ןייז ףיֹוא ץלָאטש ּוצ ןיֹוש זיא

 ןעּביױלג רעטמָאג יד גָאט ןעמ זַא , ןעגייצרעּביא ּוצ טרָאֿפ םהיא .הכולמ ןייז םהיא
 טָאה ,ןעּבעל לֶכֵׂש טימ נּוא גיטֿכױרָאֿפ ךיֹוא ןײללַא רעּבָא ךיֹורּב ןעמ נּוא לליוו ןעמ

 גָאמ םהיא :ּוא ןייז טינ דנײרֿפ ןייז רהעמ לליוו רע זַא ,ןעגָאז טקישעג םהיא רע
 ךָאנ דלַאּב .ןעּבעג טינ ףליה ןייק םהיא רע טעװ קילגנּוא עטסָארג סָאד ןעֿפערט
 ןעּביײהעגנָא ךיז ןעּבָאה םע ,קילננּוא םסָאטַארקילָאּפ ןעּביײהעגנָא ךיז טָאה םעד
 ; עטּוג םהיא ןענייז ייז טניימעג טָאה רע סָאװ ,ןעשנעמ יד נּוא דנַאל ןיא ןעגירטניא

  לַאשרַאמרלעֿפ רענעגייא ןייז .ןזעוועג שלַאֿפ לָאמ עללַא תָמָאָּב םהיא ןענייז ,רנײרֿפ
 ,לעוניא רער רעּביא רעשררעה ןרָאװעג זיא נּוא ןעגרָאװרעד םהיא טָאה

 גּוא ןזעוועג גיטֿכױרָאֿפ לָאמ עללַא קילג ןעטסָארג ןיא זיא רעֿכלעװ ,םיזַאמַא

 ןיא נוא ןעדירֿפ ןיא ןרהָאי ענייז טבללעגםיוא טָאה ,ךיז ייּב ןעוועג םיורג ּוצ טינ
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 =עגנָא םירצמ ףיוא ךיז טָאה סע רעדהע , רעהירֿפ טַאנָאמ סּכעז טימ ןעּברָאטשעג:
 ,טייצ רענעי ןיא ,ןיוש טָאה סָאװ ,הָרּובְנ םֶרֵּפ ְךֶלֶמ ׁשֶרֹוּכ ןיֿפ םרּוטש רעד ןענָארטי
 םיסיזַאמַא טָאה םיִׁשָרֲח 6 יװ רהעמ טינ ,טרהעקעגרעּביא ןעֿבײרגינַאק עטסקרַאטש יד:
 שרֹוּכ ןעגיטָֿאמ ןוֿפ ןהּוז רעד ,סעזיּבמַאק . םירצמ רעּביא טרינער ךָאנ ,טנעמַאסּפ ,ןְהּוח
 ,טֿבַאמעג ץניוװָארּפ עשיורעּפ ַא רַאֿפ םירצמ טָאה נּוא ןעמּוקעג לִיַה סיֹורג ַא טימ זיא

 , ןועוועג רֶזְכַא ַאזַא זיא םעויּבמַאק רעד זַא ,טלהָאצרעד עטֿבישעג עשיטּפינע יר
 ןייז נּוא ןעטריוט טזאלעג ןעגיֹוא יד ןיא םהיא רַאֿפ ןהּו ם'טנעמַאסּפ טָאה רע זַא:
 םעּב עטסניררינ עניײז ןוֿפ םענייא יײיּב ןיֿפַאלקס א רַאֿפ טֿבַאמעג רעטֿכַאט עגיצנייא
 , ןללַאֿפ טוָאלעג רערהט ןייק נּוא ןהעזעג תֹויְְוְכַא עללַא יד טָאה טנעטַאסּפ ,עטניד:
 ןיפעצנירּפ יד ,דניק גיצנייא ןייז יו ןהעזעג טָאה רע ןנעוו ,טנײװעג טינ טסּבלעז טָאה רעי
 ערעדנַא םימ ךיילגוצ ןעגָארט רעססַאװ טּוג יֹוזַא טינ ןנָאק יז סָאװ , טגיניײּפעג טרעװ:
 טָאה םעזיּבמַאק .ןעּבירטעגײּברַאֿפ רעטסנעֿפ ןייז רַאֿפ טָאה ןעמ עֿכלעװ ,ןעֿפַאלקסי
 סָאד ןנָאק רע ןַא ,רעטָאֿפ ַא ןוֿפ להיֿפעג ןייק טינ רָאג טָאה טנעמַאסּפ זַא ,טניימעג-

 יװ ,ןהעזרעד דנײרֿפ ןעטוג ןייז טנעמַאסּפ טָאה לָאמנייא רּונ ,ןרערהמ ןהָא ןהעזּוצ-
 עשיזרעּפ יד ,טריֹורּב לעקיטש ַא טלעטעּב נּוא טעקַאנ ּבלַאה נּוא םיֿפרָאּב טהעג רעי
 ץרַאה ם'טנעמַאסּפ טָאה רנעלע ם'רנײרֿפ ןייז ,טּביֹורעּב ץלַא םהיא ןעּבָאה ןעמַאדלָאס+
 =עג םהיא טָאװ סעויּבמַאק . ןעניײװ ּוצ ןעּבײהעגנָא ךילקערש טָאה רע נּוא ןעסירּוצ
 טזָאלעג רערהט ןייק טָאה נּוא קילגנּוא ם'דנײרֿפ ן'ףיֹוא רֶע טנײװ סָאװ רַאֿפ טגָארֿפי
 . רעדניק ענייז ןּוֿפ קילגנּוא ערעסָארג סָאר ףיֹוא ןללַאֿפ-

 ךָאנ ךיא ןנָאק ,טרעֿפטנָאעג רע טָאה ,קילגנּוא ם'דנײרֿפ ןיימ ףיֹוא רַעַצ ןיימ
 2ּוצ רעבָא ויא רעדניק עניימ ןוֿפ קילגנּוא סָאד ,ןעֿבַאמ רעגנירג רימ ןרערהמ ימי
 : ן ׂו ׂ ׂ ןענַא| א .;רָאװ יד ןיא טָאה סעזיּבמַאק .ןעקנערטרעד ןרערהט טימ ןענַאק סע ללָאז ךיא סיֹורג-
 םהיא טָאה נּוא ,ןענַאמשרעֿפ רעטָאֿפ ןעֿבילקילגנּוא םעד ןּוֿפ רעצ ןעצנַאג םעד רעט
 עציוו רַאֿפ טֿכַאמעג ךָאנ םהיא רּונ ,םרהעקעגמּוא דנײרֿפ נּוא רעטֿבָאמ ןייז רּונ טינ-
 טנעמַאסּפ רעּבָא טָאה רעטָאּפש רהָאי עֿבילטע ןיא ,דנַאל ןזעועג ןייז רעּביא גינָאקי

 טָאה טליטשעגנייַא רעדיװ טדנוּב םעד םָאה סעויּבמַאק זַא גּוא ,טֿכַאמעג טרדנּוּב ַא

 , טלײהטרּוארעֿפ טדיֹוט םּוצ ץטנעמַאטּפ רע

 ןוֿפ םיִרָכִק יד .עטֿכישעג עשיטּפיגע יר רעטײװ םלהָאצרעד ,טָאה םעויּבמַאק

 ןעֿפרָאװוצ ןעססַאג יד ףיֹוא רעּפרָאק עטדיוט יד ,ןעֿבָארּבּוצ עגינָאק עשיטּכיגע יד

 ןעצנַאג ןיא ןנעװ ,.לָאמנייא .טנָאשעג טינ רעטטָאג עשיטּפיגע יד טסּבלעז טָאה גוא

 טמָאנ רעינ ַא ץעגרע זיא סָאװ ,םעד ּבעיל ּוצ ןזעװעג בֹומ םֹוי רעסיורג ַא זיא דנַאל
 טוָאלעג םיּפַא סקָא םעד רערָא ,טטָאנ םעד םעויּבמַאק טָאה ,ןרָאװעג ןריֹוּבעגנ םיּפַא
 , טריֹומ ןיזיּב ןעסײמשרעֿפ טזָאלעג רעטסירּפ ענייז טָאה נּוא ןעֿכעטשרעד?

 רעײז טָאה סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעּבָאה רעטּפיגע יר סָאװ ,טינ רעדנואו ןייק זיא םע
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 =עג רער ןיא ,ןעגנוקערטנע עיינ יד .טלהָאצרעד תֹויָרְְכַא עֿבלעזַא טּביױרעג הָכּולְמ
 -רלעה ַא רּונ זיא סעזיּבמַאק ,טרהעקרַאֿפ טקנוּפ ןעזייוו ,םֵרָּפ נּוא םִיַרְצֶמ ןּוֿפ עטֿביש

 רהעז רע ויא ,םױרַא ךיז םוײװ , רעשררעה נּוא גינָאק םלַא ,הָמָחְלִמ ןיא ןועװעג
 -ּוצ םינ תֹוירוכַא ןייק ּוצ ןעמַאדלָאס ענייז טסּבלעז טָאה נּוא ןזעװעג רעגיצרעהטוג ַא
 .טנעמַאסּפ גינָאק םענעגנַאֿפעג םער :להעֿפעּב ַא םנייז ןענוֿפעג ךיז טָאה ֹוזַא ,ןעזָאלעג
 יא ןעטסַאלַאּפ עטסעּב יד ןּוֿפ םענייא ןעּבעג םהיא ,רֹובָּכ ןעֿפילגינַאק ןעּבעגּוצּבָא
 ,עטנירעּב גּוא תֹורְצֹוא עללַא ענייז רעסיוא ,ןעּביולרע םהיא נּוא ,ןֵשּוש טדָאטש רעד
 =עג ןייז ןיא ןייז ןללָאז עֿכלעװ ,רעטּכינע דנעזיומ םּכעז ךיֹוא ,ךיז טימ ןעמהענ ךָאנ
 יד טינ קילגנּוא ןייז קרַאטש יֹוזַא ללָאז גינָאק רענעזעוװעג רעד ,טֿפַאשללעז

 רהָאי 909 ,(ו"לר .ג) '8 528 רהָאי ןיא ןעטּכיגע ןעמּונעגניא טָאה םעזיּבמַאק
 טָאה רעסיורג רעד רֶרָנַסְּכַלַא ,ץניוװָארּפ עשיזרעּפ ַא ןועוועג ךָאנרעד ןעטּפינע זיא
 =ָאנ םעד טימ עגינָאק עשיֿבירג ןעּבאה ךאנרעד ,ןעמּונעגּבא ןעיסרעּפ ןּוֿפ ןעטּפיגע
 ,רערנָאל ערערנַא ןעשיווצ ,ךָאנרעד טָאה םיור זיּב ,טריגער טרָאד רעָאמַאלָאמּפ ןעמ

 טגיגייַארעֿפ הָבּולְב רעשימיור רעד םימ ןעטּפינע ךיוא

 . ןאיגילער עשיטּפיגע יד

 -ךוס רעֿכילנָאזרעּפ רעייז רעטסירפ יד ייּב ןענייז ןעטֿפַאשנעססיװ עללַא יװ
 רָאג קלָאֿפ סָאר נּוא ןעסיװ טגָאמעג ןוֿפרעד ןעּבָאה ןײללַא ײז רּונ סָאװ ,ןזעוועג
 רהיא ןעּבָאה רעטסירּפ יד רּונ סָאװ ,ןזעוועג רוס ַא ןָאיגילער יד ךיֹוא זיא , טשינ
 ,ןעגָאז ײז סָאװ ץלַא ןיא ןעּבױלג םוומעג טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא טסּואװעג הֶרֹוּת

 .רעטצעל רער ןיא טָאה ןעמ סָאװ , ןעטֿפירשֿפיוא לעיֿ ןוֿפ םיֹורַא ךיז טזיײװ סע
 פיהט ַא ןעּבָאה ןעטייצ יי יד ןיא רָאג ןיֹוש זַא ,ןענוֿפעג ןעטּפיגע ןיא םייצ
 ףירנעּב גּוא ןעניז ןעטסניֿפ םער ןיא טטָאג ןעגיצנייא ןייא ןוֿפ טסואועג רעטסירּפ
 .  ,טײהטטָאג רעד ןוֿפ

 םָאװ נוא םואעזומ רענָאדנָאל ןיא טציא ךיז טניֿפעג סָאװ ,סםּוריפַאּפ ַא ףיֹוא
 ַאזַא ךיז טניֿפעג ,ןעטיצ עטסעטלע יד ןיא ןרָאװעג ןעּבעירשעג ןעטּפיגע ןיא זיא

 ּוד םָאװ ּוד ,טלעװ רעד ןּוֿפ רעטסיימיוּב , : רעטסירּפ ןעשיטּפינע ןייא ןּוֿפ הֶלֵפְּת
 ןייק סָאװ ,ּוד ; זָאלסױא ןייק נּוא ּבײהנָא ןייק ,טינ רעטטומ ןייק נּוא רעמַאֿפ ןייק טסָאה
 .; ריר ןוֿפ ןעּבָאה גנּולעטשרָאֿפ ַא רּונ רעדָא ןעֿפײרגעּב טינ ךיד ןנָאק לֶבֵׂש סנעשנעמ
 / +םיוקע ןעֿפַאשעּב ריר ןוֿפ זיא סָאװ ,ץלַא גּוא ןעֿפַאשעּב םעללַא טסָאה ּור סָאװ ,ּוד

 ;םָאװ ,טמָאנ םעד ּוצ ;ךימ ךיא קוּב ריד ּוצ ,רימ רעֿפטנָא ּוד ,ןעלליוו ןייד טימ טרימ

+ 
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 רימָאל טטָאנ םעד ּוצ ,ָאטשינ טמָאנ ןיק זיא םהיא רעסיוא נּוא רענײא זיא רע
 יו ןעניד

 . םטָאג סָאװ נּוא רעװ טרעלקרעד קלָאֿפ םעד רעטסירּפ יד ןעּבָאה ױזַא טינ רונ
 ײלרעללַא ןּוֿפ טלהָאצרעד יז ןעּבָאה קלָאֿפ םעד ,ןעניד םהיא ףרַאד ןעמ יװ נּוא זיא
 ןוֿפ ןעטלַאמשעג ןיא ,דרע רער רעטנּוא ןוֿפ ,לעמיה ןוֿפ רעטטָאנ , רעטטָאג ןעמרַא
 :םײקגילײה נּוא טֿכַאמ רעייז ןעּבָאה נּוא ,דרע רעד ףיֹוא תֹויַח ײלרעללַא ןּוֿפ ,ןעשנעמ
 ןעמָאנ רערנַא ןייא טימ ,טטָאג רעדנַא ןייא םדָאטש רעסיֹורג רעדעי ןיא טלייהטּוצ
 :םרָאטש רעד ןיא .רענײא רּונ ןענײז עללַא יז שטָאח ,רּוטַאנ רעדנַא ןייא טימ גּוא
 :טרָאטש רעד ןיא ; יִטֹוּפ רעדָא ,הֵאטִּפ ןזעוועג םמָאנ רעדנעשררעה רעד זיא םיֿפמעמ
 טָאג םעד ּוצ --ןעּבעהט ןיא ,עַר : טטָאג םעד ּוצ טנעידעג ןעמ טָאה (שילָאּפאילעה) ןֹוא
 נּוא רעטסעווש ןייז טימ םיריזָא ןזעוועג ויא רעטטָאג עללַא ןוֿפ גינָאק רעד ; ןֹומָא
 -ועטייצ שטָאה ,רעטסעװש ענעגייא ערעייז רעטטָאנ ןעהטַארייה לַלָכָּב , םיזיא ּבייװ
 ,ערמערֿפ ּוצ ךיוא קָׁשַח יז ןעמוקעּב זייוו

 טָאה יי :עדנענעל ַאוַא טלהָאצרעד םרעוו םיזיא ּביײװ ןייז טימ ןסיריזָא ןּוֿפ = |
 ןָאֿפיט ןעֿפּורעג םהיא ןעּבָאה ןעֿפירג יד סָאװ רענעגייא רעד ,םעש רערורּב ַא טַאהעג
 ערנַאּבַא ןעּבילקעגנעמַאוצ םָאה רע ,רעשלַאֿפ ַא רהעז נּוא רעטֿכעלש ַא ,(ניועווסמ)
 רעקיטש ןיא ,טדיֹוטעג ןסיריזָא טָאה נּוא רע יו רעטטמַָאנ עטֿבָאלש עֿבלעזַא זפ ןוֿפ

 ןעּבָאה ןלָאװ יד , ןעֿפרָאװעגנירַא ךיימ ןיא גּוא טקַאּפרעֿפ ןעטסַאק ַא ןיא ,ןעטינשוצ
 ,רהיא רעּביא זיא טרָאד נּוא סָאלּביּב טדָאמש רעד ןיא ןעגָארטעגקעװַא ןעטסַאק יד
 =םַאק ןיא רעּבָא ןענייז רעקיטש עללַא טינ .ןעסּכַאװעגסיֹוא םיֹוּב ַא ,ךייט ןעטימ ןיא

 -ךיז טאה םיזיא זַא ,דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא ןעֿפרָאװ ּוצ יז טָאה טעש נּוא ,ןירַא ןעט

 ןייוועג ַא טימ זיא נוא רעיֹורמ ןיא ןּוהטעג:;+ דלַאּב ךיז יז טָאה טסּואוװרעד ןוֿפרעד
 ןעטריוט רהיא ןוֿפ רעקיטש יד ןעּבױלקֿפֹוא ןעֿפאלעג םירצמ ץנַאנ רעּביא גָאלק נוא

 לעּפמעטַא ןעמ טָאה ,ןענוֿפעג םהיא ןוֿפ קיטש ַא טאה יז ּואװ ,טרָא םעדעי ףיוא ,ןנַאמ
 טימ ןנַאמ רהיא ןזעוועג רַּבִקְמ נּוא ןענוֿפעג ןעטסַאק יד ךיֹוא יז טָאה ךילדנע .טיֹוּבעג

 =גּוא רעד ןיא ךיילג רע זיא רֶָבֵק ןּוֿפ .טטָאנ ן'טגרַהעג ַא רַאֿפ טסַאּפ םע יװ רֹובָּכ

 -דלַאּב םהיא ןעּבָאה עֿכלעװ ,רעטטָאג עללַא ןענהָאװ סע ּואוו טרָאד ,ןיירַא טלעוורעמ

 רע ,סּורָאה ןהּוז ןייז ןעגָאזוצנָא ןועועג זיא ךַאז עטסרע ןייז ,טֿכַאמעג גירעּבעל

 ערנַאּב ןייז טיט טעש רעטעֿפ ןייז רלַאּב טָאה םּורָאה ,ןייז םֵקֹונ םהיא רַאֿפ ךיז ללָאז

 ןעללַאֿפ גּוא ,הֶּזַה םֹויַה רֵע ףיֹוא ךיז ןעטלַאה ייז ּואוו ,ןײרַא רֵּבְרִמ ןיא ןעּבירטרעֿפ
 ,בּורָח יז ןעֿכַאמ נּוא טרָאטש ףיוא ןָא לָאמ ַא ךָאנ

 -רעד ןווֿפ רָהּומ נּוא ערהעל עצנַאנ יד טגעיל ,ןעמ טגָאז ,ועדנעגעל רעד ןיא
 =עּבעל גּוא גיטֿביל ץלַא טֿבַאמ סָאװ ,ןנּוז יד זיא סיריזָא . ןָאיגילער סקלָאֿפ רעשיטּפינע

 . טלעוו רעד ןיא טֿפַארק עדנעּברַאדרעֿפ יד נּוא טֿכַאנ יד זיא ןָאֿפיט רעדא ,מעש ,גיד

 א עא יש
 : = לה : 0 יי
 עי יי 5 לי לא 6 בי שי בע 2 א יי יט יט יי עא
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 םעד ןּוֿפ ןהּוזַא זיא סָאװ ,ןעגרָאמ הירֿפ רעד רעּבָא ,גָאמ םעד רַבֹוג זיא טֿכַאנ יד:
 ףיֹוא טוייו עדנעגעל יד זַא ,ןעגָאז ערעדנַא ,רֶּבֶרְִמ ןיא טֿכַאנ יד טּבײרטרעֿפ ,גָאט
 ןיא םיריזַא הָיִאַּד אָהְוַא ,טריֹוט ן'ךָאנ עלעעז םנעשנעמ ןּוֿפ טײקֿבילּברעטשנּוא רעד
 טינ ללָאז עדנעגעל רעד טיט סָאװ רּונ ,ןרָאװעג גידעּבעל טלעוו רעטנוא רעד ןיא
 נּוא טלהָאצרעד םהיא טָאה ןעמ סָאװ טסואוועג רּונ טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןייז טניימעג
 ,רערניק ,רעּביײװ ןעּבָאה ,ךיז ןעטדיוט ,ךיז ןעגָאלש רעטטָאנ זַא ,טּבױלנעג טָאה
 ,ררע רעד ףיֹוא ןעשנעמ יװ ךיילג הֶאְנֵׂש נּוא הֶאְנַק

 רּונ ,ןעשנעמ ןּוֿפ טַאהענ רעּפרָאק ןעּבָאה רעטטָאג עשיטּפינע ןעטסניימ יד
 ןעלידָאקָארק ,ץטָאק ,טדניה ,לעגײֿפ ,הֹויַח ענערישרעֿפ ןוֿפ טַאהעג יז ןעּבָאה ּפָאק:

 עשנעמ ןוֿפ ּפָאק טַאהעג ןעּבָאה םיזיא גּוא םיריזָא ,ןֹומָא ,הַאטַּפ רונ ; ןעגנַאלש נו; :

 ,טַאהעג ןעּבָאה יז סָאװ ןעניורק נּוא רעדיילק ערעייז ךָאנ טנעקרעד יז טָאה ןעמ

 טָאה ּפָאק רהיא סָאװ ,טטָאג םענעי ּוצ ןרָאװעג טגילײהרעֿפ הָיַח ערעי זיא םעד ּבעילּוצ

 .טרעטָאגרעֿפ ןײללַא תֹויַח יד טָאה רעּבָא קלָאֿפ סָאד , טַאהעג לעסקַא ענייז ףיֹוא רע
 רעטטַאג ערעדנַא ,הָיַח רעגילייה רהיא ןיא ןהעועג טטָאג רהיא טָאה טדָאטש עדעיי

 ,תֹויַח ערעדנוזעּב ייווצ טַאהעג ְךיֹוא יז ןעּבָאה ,ּפָאק ייווצ וצ טַאהעג ךָאנ ןעּכָאה

 טַאהעג טָאה עַר ,טטָאג ןנוז רעד .ןײללַא ײז יװ טגילײהרעֿפ יז טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ

 עֵר יװ ןזעװעג גילייה יֹוזַא רעּברַאּפש רעד זיא רעּבירַאד ,רעּברַאּבש ַא ןוֿפ ּפָאק ַא

 ,ענייז עלעעז יר רעּבָא ,ןעשנעמ ַא ןוֿפ ּפָאק ַא טַאהעג ּוליִּפֲא טָאה םיריזָא .טסּבלעש

 עגילייה ןייז זיא רעּבירַאד ,םקָא ַא ןוֿפ טלַאטשעג ַא טָאה ,טגָאזעג רעטסירּפ יד ןעּבָאה:

 יר זיא ,הּוק ַא יװ טקנוּפ ןהעזעגסיֹוא טָאה עלעעז סּביײװ ןייז .םֹקָא ַא ןזעוועג היח:

 'ף

 וַא ,ןעמוקעג סיֹורַא זיא ןּוֿפרעד ;םיזיא ןיממָאנ יד יװ לעיֿפ יֹװַא ןועוועג גילייה היקי
 נּוא ןעלירָאקָארק ,ןוופֹוע נּוא תֹויִח לעיֿפ ןרעטטָאגרעֿפ ןעּבײהעגנָא טַאלג טָאה ןעמ-
 רעד זיא :לָׁשֶמִל ,ןעּבעהט ןיא .ןעּבילקעגסיױא ךיז טָאה טדָאטש עדעי יװ ,ןעגנַאלש
 :ָארק ןעמהַאצ ַא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה לעּפמעט ןיא נּוא ,ןזעוועג גילייה לירָאקָארק
 יד ףיֹוא ןעמעלסָארּב ערעייהט טומ ,ךעלגנירהיוא ענעדלָאנ טימ ןעגנַאהעּב ,לידָאק
 :ָארּבעג טימ ןעֿבוק ןעּבעגעג דנַאה ןוֿפ םהיא ןעּבָאה רעטסירּפ יד ,םיֿפ עטסרעדָאֿפ
 נוא ,קנַארטעג:גינָאה גילייה ַארטכקע ַא טײרגעגּוצ ןעמ טָאה ןעקנירט ּוצ ,שיֿפ ענעמ.
 לידָאקָארק םעד ןיא טָאה קלָאֿפ עצנַאג םָאד .טקּוּבעג םהיא ּוצ ךיז טָאה ןעמי
 לידָאקָארק םעד ןעמ טָאה עניטנַאֿפנעלע ןיא דנרהעוו ,ןהעועג טטָאנ ןעגירעּבעל ַא
 סע יװ יֹוזַא רונ , ןעטריֹוט ּוצ םהיא ןעטלַאהעג הָוְצִמ עסיורג ַא רַאֿפ נּוא טַאהעג דנײֿפ
 ,דנַאל ןעצנַאג ןיא םנעירעג ײז טָאה קלָאֿפ סָאר ּסָאװ ,רעטטָאג ןעװעג ךיֹוא ןענייז

 זיא ןעטסגילײה םַא ,ךיילג םּוטעמוא ןזעװעג גילײה עריהט ערעדנַא ךיֹוא ןענייז
 ןקעילייה ךיילג םומעמוא םעד ןוֿפ עלעעז יר ,יּפּפַאה רערָא ,םיּפַא םקֶא רעד ןועווע

 םיריזַא טטַאג;
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 טָאה ןעמ ,ןעטלַאה לעּפמעט ןיא טנָאקעג ןעסקָא עללַא טינ ןעמ טָאה יאֵרַו ַא

 -קענסיוא ןעמ טָאה רַאֿפרעד ,ְךיֹוא ןערהָאֿפ נּוא ןרעקַא םּוצ ןעסקָא ןעּבָאה טֿכױרּבעג
 ,טַאהעג לעּפמעמ םענעגייא ןייז טָאה סָאװ ,םקָא ןעֿבילקילג ןייא עללַא ןוֿפ  ןעּביל
 -לעֿפ יר ןּוֿפ תֹוסָנְכַה עסיורג טימ :ּוא רעטסירפ טימ ,ןעטרָאנטסול ןרעײהט ַא םימ
 רעד הָבָחְרַה נּוא הָלּודְג ַאזַא ןיִא טָאה סע נּוא ,טרָאהעג םהיא ּוצ טָאה ּסָאװ ,רעד
 רעּבָא רַאֿפרעד ,סיּפַא םקֶא רעֿבילקילג רעד יװ טּבעלעג טינ רעטּפיגע רעטסֿכײר
 רעטּפיגע רעמורֿפ גּוא רעגידנָאטשנַא רעדעי ,ץועװעג גילייה ךיילג ץטָאק עללַא ןענייז
 =עג רערעײהט טָאה רע עֿבלעװ ,טַאהעג ּבּוטש ןיא ךיז ייּב ץטַאק ענילייה ןייז טָאה

 ּוצ טרָאהטעג טינ ץטַאק רעד רַאֿפ טָאה ךַאז ןייק .דניק דנּוא ּבײװ ןייז יװ ןעטלַאה
 רעײֿפ ןוֿפ ץטַאק יד ןלעטשניַא טזּומעג ןעמ טָאה ןעּבעל סָאר טסּבלעז ,ןייז רעייהמ
 ?עטַארעג סיֹורַא ץטַאק יד רעהירֿפ ןעמ טָאה ,הָּפִרְׂש ַא טֿכַאמעג ךיז טָאה . ןעמער ּוצ
 טָאה ,ןרעג טענְרַהעג ץטַאק ַא רעװ טָאה .דניק גּוא ּבײװ ךָאנרעד טסרע נּוא טעװ
 ןנעוו ,טײקגיטֿביזרָאֿפנּוא ךרוד זַא ּוליִפֲא ,ןעסירּוצ רעקיטש ןיא קלָאֿפ סָאד םהיא
 , טלייהטרּוארעפ טדיֹוט םּוצ םענעי ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טדיוטעג םענייא ייּב זיא ץטַאק ַא
 יר נּוא ןזעװעג גיטֿכױרָאֿפ זיא רע זַא ,ןעזיװעגֿפֹוא תּודָע טימ רענעי רעּבָא טָאה
 :ַאײטש רלעג ַא טימ ןעמוקענּבָא רע זיא ,ןרָאװעג טריוטעג דלש ןייז ןהָא זיא ץטַאק
 ןזעװעג זיא קילגנּוא עטסָארג סָאד .םיִתיֵנֲעַּת גילדנעצ רָאּפַא ןעטפַאֿפ טימ נּוא עֿפ

 טוב
 שט

 לײַאֿפוצ ַאזַא ייּב ,ץמַאק עטריוט ַא ןהעזרעד געװ ןיא טָאה רע ןנעװ ,רעטּפינע ַא רַאֿפ
 ןרָאװש נּוא ןעֿפורוצ ּוצ ןעשנעמ ,ןעגָאלק ּוצ ךילרעמַאי ןעּבײהעגנָא דלַאּב רע טָאה
 םעצָארּפ ַא ןוֿפרעד טסרע זיא ןנַאד ,טדיומעג .יז טָאה רע טינ זַא ,רעטטָאג עללַא ייּב
 םּםענעי ויא ליײװרעד .,טינ ּוצ גידלוש רע זיא ּוצ טשרָאֿפעגֿבָאנ טָאה ןעמ נּוא ןרָאװעג

 ,הָנָּכַכ ןיא ןעגנַאהעג ןעּבעל
 זיא רֶע דנרהעװ זַא ,טלהָאצרעד ,רעּבײרשעטֿבישעג רעשיֿכירג .רעד ,רָאדְאיִד

 עצנַאג םָאד ,ץטַאק ַא טריוטעג טַאדלָאס רעשימיֹור ַא טָאה ןועװעג ןעטּפינע ןיא
 ּוצ םהיא ןעגירלוש םעד ןעּבעגסיֹורַא ללָאז ןעמ טגנַאלרעֿפ טָאה קלָאֿפ עשיטפיגע
 ןהעטשרעֿפ ּוצ ןעּבעגעג קלָאֿפ םער ןעּבַאה ןעשנעמ עטסנעהעזעגנָא יד ;  ןעמדיוש
 גּוא ןעפעשטרעֿפ ּוצ ךיז הָכּולְמ רעשימֹור רעד טימ זיא םע ךילרהָאֿפעג םייװ יװ
 ,טָּפְשִמ ַא ןהֶא ןעטריֹוט ּוצ טַאדלָאס ןעשימוור ַא ןעּבָאה ןנָאק סע ןענלָאֿפ רַאֿפ סָאװ
 ןײללַא ןעגירלוש םעד טעװ רע טרעֿכױרעֿפ טָאה ןײללַא גינָאק רעשיטפיגע רעד
 =עג טינ טָאה קלָאֿפ שיט: .3 סָאר ,ןעֿפלָאהעג טינ רעּבָא טָאה סע ;ןעֿפַארטשעּב

 .ןעסםירוצ רעקיטש ןיא ןעגידלּוש םעד טָאה נּוא טרָאה
 טָאה רע .םיּפַא םֹּכֶא רענילייה רעד ןזעוועג זיא ץטַאק יד יװ רעגילייה ךָאנ

 ן'ףיֹוא ,ןרעמש רער ףיוא ןעֿבײצ ןעגיקע:יירד ןעסייוו ַא טימ רעצרַאוש ַא ןייז טזומעג
 ,לעעלֿפ עטיײרּפשעגסיוא טימ רעלדָא ַא יװ קעלֿפ ַאזַא ןעּבָאה טזומעג רע טָאה ןעקּור-
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 ,רהָאה יילרעייווצ --- קע ןיא נּוא לעקיז ַא יו ױזַא עקווָאדָארּב ַא -- גנּוצ רעד רעטנּוא
 עג טָאה ןעמ רעּבָא ןועווענ גילייה רּונ םינ זיא סּכָא ַאזַא ,עצרַאװש נּוא עסייוו
 ץעגרע זַא ,ןרָאװעג רהָאװעג ןעמ זיא ,טסּבלעז סיריזָא טטָאנ רעד ןזיא רע זַא ,טּבױלג
 עללַא טימ ליסקָא ץרַאװש ַא : ,ה .ד ,ןרָאװעג ןעריוּבעג םטָאנ ַא זיא ללַאטש ַא ןיא
 ןענייז סָאװ ,רעטסירּפ עסיורג עללַא קעװַא םהיא ּוצ דלַאּב ןענייז ,םיִנָמיִס עֿבילטטָאג

 ןעבָאה יז זַא נוא ,טטָאג ַא םֹקָא ַא ויּב סקָא ןעטסָארּפ ַא ןוֿפ ןעדיישּוצ רעטנּוא םיִניִבְמ
 ןעטעֿפַאטש רֹלַאּב ןעמ טָאה ,םינמיס עללַא טימ טטָאנ ַא יקַאט זיא רע זַא ,ןענוֿפעג
 ן'רַאֿפ טעדלעמעג בֹומ םוי ַא טָאה ןעמ נּוא הָעּוׁשְי עסיורג יד ןעגָאזּוצנָא טקישעגסֹורַא
 רעֿבילטטַָאג רעד ןעֿכַאמ טיזיוו ַא ןערהָאֿפעג ןענייז טייל עטסָארג יד .קלָאֿפ ןעצנַאג
 רע ּואו טרהיֿפעגנײרַא טסַאלַאּפ ַא ןיא דלַאּב ןעמ טָאה לעטטָאג גנּוי םעד . ןירָאמעּכניק
 רעּביירש עגילייה יד ןעמוקעג ןענייז ךָאנרעד ; ךלימ טימ םיִשֲָח 4 טעמרָאקעג ךיז טָאה
 נּוא רערלעֿפ עללַא יר ןעגעוו נּוא טרּוּבעג ןייז ןעגעוו ןעלָאקָאטָארּפ עגילייה יד ןעּביײרש
 :טרהיֿפעג קעװַא םהיא ןעמ טָאה רֶלֹומ םּוצ טַארּוקַא ,םהיא ּוצ ןרָאהעג סָאװ תֹוסָנְכַה
 :רעצ נּוא דַארַאּפ סיֹורג טימ נּוא ,סיֿפמעמ ןייק ףיש עטיוּבעג ּוצרעד ַארטסקע ַא ןיא
 עטרַאנטסּול ןעגיטֿפַארּפ ןעסיורג ַא טָאה רעֿבלעװ ,לעּפמעמ ןייז טנעֿפָאעג םהיא ינָאמ

 ןעגנערּברעֿפ נּוא ןהעגמּוא ןעריצַאּפש ךיז ןנָאק טטָאג רעגנוי רעד ּואו ,ןעּבענרעד
 .רעטלָא ןייז ןוֿפ ךעלעהיק עגנוי ,סעֶּתְרֶבַח עֿבילטטָאג ענייז ןעשיווצ העש רָאּפ ַא
 רעטסירּפ ןעצנַאג ןייז טָאה רע ,רעֿפּפָא ןעמ טגנערּב םהיא ,ךיז ןעמ טְקּוּב םהיא ּוצ
 :הע לעיֿפ יֹוזַא ּבָא טינ ןעמ טּביג גינָאק ַא טסּבלעו גּוא םהיא ןענידעּב סָאװ טַאטש
 ,ןעבעל טינ טטָאג ַא םקֶא ַאוַא ףרַאד רהָאי 98 יװ רעטלָא ,טטָאג:ןעסקָא םעד יו ער
 םרימַאזלַאּב ןעמ ,רעססַאװ גילייה ַא ןיא םהיא ןעקנערטרעד רעטסירּפ ענעגייא ענייז
 םעד ףיֹוא .. גינָאק ַא יװ רֶבֵק ַא ןיא דַארַאּפ םימ םהיא טּבָארגעּב ןעמ נּוא םהיא
 טמָאנ רעיינ ַא ןעריֹוּבעג טרעװ םע ויּב ןעטסַאֿפ נּוא רעיורט ַא טרעוו דנַאל ןעצנַאג

 יר רָאֿפ טלעמטש ױ שטָאח ,גילייה רּונ רעּבָא ,הּוק ַא ךיֹוא זיא גילייה , םקֶא ןייא
 ,רֹובָּכ םיורג ּבֶא רהיא טיג ןעמ גונעג רּונ ,(ַאריזיא) םיזיא ןימטָאנ רעד ןּוֿפ עלעעז
 לעּפמעט ןייק ,שײלֿפ רהיא ןעסע טינ נּוא טייּברַא ןייק ּוצ ןעֿכיױרּבעג טינ יז רָאט ןעמ

 ,טינ יז טָאה רעּבָא
 מנירעג רעטּפינע יד ןעּבָאה ,ןריטסיזקע סָאװ ,תופֹוע גּוא תֹומֵהְּב ,תֹויַח יד ץּוח

 ןיא ןזעוועג זיא לעּפמעט טפיוה ןייז נּוא (28ס8וצ) סקינָאֿפ לעגױֿפ ןעשירַאדנענעל ַא ּוצ

 רהָאי 800 עללַא זַא ,טלהָאצרער ןעמ טָאה לעגױֿפ םעד ףיֹוא ,(ןֹוא) שילָאּפאילעה
 םער רַאֿפ טיֹוּבעג זיא סָאװ ,לעּפמעט םעד ןיא ךיילג חֶרֶזִמ ןוֿפ ןעהילֿפ ּוצ רע טמּוק
 *עגּוצ ַארטסקע זיא סָאװ ,טסענ רענעגייא ןייז ןיא ךיז טנערּברעֿפ גּוא , עַר טטָאג
 שיּבעג רעריוו רע טרעו שַא עטנערּברעֿפ ןייז ןוֿפ ;לעּפמעט םעד ןיא םהיא רַאֿפ טיירג
 ,חרזמ ןייק קעװַא קירּוצ הילֿפ נּוא ןער
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 :נואוו עכיורג רעקלָאֿפ ערעדנַא ךיֹוא רעטָאּפש ןעּבָאה לעגױֿפ ןעּבלעז םעד ןוֿפ
 =עללַא ענערישרעֿפ םהיא ןוֿפ ןעמ טָאה ןעדּוי ייּב טסּבלעז נּוא ,טלהָאצרעד רעד
 יר נּוא ,לֹוח : ןעֿפּורעגנָא רע טרעוו ןעגַאז עשיֵרּוטְלַּת יד ןיא .טלהָאצרעד ןעירָאנ

 סָאװ ,הֶיְרִּב עגירעּבעל עגיצנייא יר זיא רע זַא ,םהיא ףיֹוא טגָאז עדנעגעל עשידיִא
 ,טֿבזרעֿפ טינ תַעַדַה ץֵע ןוֿפ טָאה

 טָאה נּוא ,ןזעועג טמָאנ ַא ךיֹוא הערּפ רעדעי זיא רעטטָאנ עללַא יד ץיּוח
 עטסָארג יד ןּוֿפ רענייא ןועוועג סיוועג זיא לינ רעד ,טַאהעג לעּפמעט ענעגייא ענייז
 להָאמ ַא ּוליֵּפֲא טָאה ןעמ .ןעגנערּב רעֿפּפָא םהיא טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,רעטמָאג

 =ּפָא םלַא לערָאמ גנּוי ַא םהיא ןעמ טגעלֿפ גנוצײלֿפסױא רעדעי ייּב זַא , טלהָאצרעד
 :ײרש:עטֿבישעג עטסעיינ יר ,ןעֿפרַאװנײרַא רעססַאװ ןיא טּוׁשָּפ .ה ,ד ןעגנערּב רעֿפ
 ןײק ,םיִכָתְּכ עשיטּפיגע עטלַא יר ןעשיװצ ,גָהְנִמ םעד ןוֿפ ןעּבָאה רעּבָא רעּב
 ,ןענוֿפעג טינ רַבָו םּוׁש

 לײװ ,ןזעװעג גילייה יֹוזַא סקָא רעד זיא רעּבירַאד זַא ,ּוליּפֲא טרעלקרע ןעמ

 :ייז סָאװ רַאֿפ רעּבָא ,טײּברַאררע ןוֿפ ןועועג (ןעֿביײצ) לָאּבמיס רעד זיא םֹקָא רעד
 עסיורג עֿבלעװ ץעגרע ףיוא טינ ןעֿבײצ םּוש ןייק ןעּביג עֿכלעװ ,תֹויַח ערעדנַא ןענ

 =טנָאעג רעטסירּפ עשיטפיגע יד ןעּבָאה טֿכער רּונ ? ועװעג גילייה ,ייז ןוֿפ ןעצטונ
 ןעגעװ טגָארֿפעג יז ןעּבָאה רעקלָאֿפ ערערנַא ןוֿפ ןעשנעמ עטרהעלעג ןנעװ ,טרעוװ
 .רעגיטייז ןייק סָאװ ,רֹוס רעייז זיא סָאד זַא ,תֹופֹוע נּוא תֹויַח ,תֹומַהְּב ּוצ הָרֹובֲע רעד

 םָאװ ,טַאהעג תֹורֹוס ענייז טָאה ןעּבױלג רעמלַא רעדעי .ןעסיװ טינ רהָאט שנעמ
 תורוס ןייק לָאמנײק טָאה קלָאֿפ עדנעּבױלג סָאד ,ןרעלקרער טוָאלעג טינ ךיז ןעּבָאה
 רעד ּוצ ,םקָא םּוצ טנעידעג נּוא ןענַאטשרעֿפ טינ ןעירָאגעללַא ןייק ; טסואוועג טינ
 הֵאטִּפ ,םיזיא ,סיריזָא רעטטָאנ יד ּוצ יװ ךיילג ,דנּוה םּוצ נּוא לירָאקַארק םּוצ ,ץטַאק
 :לעורער גּוא ןייא יו רהעמ טשינ רעטסירּפ יד ייּב ןענייז עללַא יז שטָאח ,עַּר נּוא

 ףּוטַאנ יד טול ןעּבעגעג יז ןעמ טָאה ,ןעמָאנ ענערישרעֿפ יד ,ןזעװעג טמָאג רעּב !

 ,ןהעועג יז ןיא ןעמ טָאה יז ןוֿפ הָּבִס יד סָאװ ,ןעגנוניישרע
 ףיוא :עסּכיװעג:ןעטרָאג נּוא שיֿפ עגילייה ענערישרעֿפ ְךיֹוא ןזעװעג ןענייז םע

 שָאנק נוא עלעּביצ ,ןעוניל ;ןּוחט קוק ַא ּוליִפֲא טרהָאטעג טינ רעטסירּפ ַא טָאה ּבָאּב
 לעּבָאנק גוא עלעּביצ ,ןעזניל ייּב ןרָאװשעג טָאה ןעמ נּוא ןועוװעג גילייה ןענייז ,לעּב

 ,טמָאג ןּוֿפ ןעמָאנ םער ייּב טרָאװש ןעמ יװ ױזַא
 =רער ,טלעװ רעד ןיא ןעּבעל םעד ןוֿפ נּוא ןעשנעמ ןוֿפ תיִלְבַּת םער ןעגעװ

 טימ טגעלֿפ ןעמ סָאװ ,םיִתָמַה-תִיַחִּת ןוֿפ ְךּוּב סָאד רעדָא ,'ךּוּב!ןעטריֹוט, סָאד טרעלק

 ןוֿפ ןעלטיּפַאק ןיא רּונ רערָא ,טלַאהניא ןעצנַאג ןיא ,ןייז רֵּבִקְמ םענעּברַאמשעג םערעי

 ןקֵתְמ ןענייז םָאװ , תֹונֲחִּת וא תֹולָפְּת רעסיֹוא טלַאהטנע ךוּב:ןעטדיוט סָאד -,םהיא

 .עלעעו םנעשנעמ ןעגעוו ., גנורעלקרע יד ךיֹוא ,עלעעז םנעשנעמ םער



 .עטֿכישענ:טלעוו יד 156

 טמַאטש רהיא ןוֿפ סָאװ ,עלעווק עטסרע יר רעדָא ,טֿפנּונרעֿפ ענײמעגלַא יד

 קנוֿפ ַא ,טײהטטָאנ רעד ןּוֿפ ףֹוס רעד נּוא ּבײהנָא רעד זיא ,םױרַא טֿפנּונרעֿפ יד
 קנוֿפ רער .ןעשנעמ ןעדנעּבעל םעדעי ןיא זיא טֿפנּונרעֿפ רענײמעגללַא רענעי ןוֿפ ,
 ןיא טלעקיװעגנייא רע זיא רעּבירַאר ,ןענערּברעֿפ דלַאּב רעּפרָאק םער רעּבָא טלָאװ !

 ךָאנ ויא עלעעז יד רעּבָא ,ַא ּב -- עלעעו יר ,ַא ק :טסייה קנוֿפ רעד .עלעעז רעד

 ךָאנ טָאה רעּבירַאד ,רעּפרָאק ן'טימ ןעדניּברעֿפ טינ ךָאנ ךיז ןנָאק נּוא ןייר ּוצ ְךיֹוא
 ?על ַא םענייא ןיא ןענייז ןעמַאזוצ עללַא עזיד ,םעהטָא ַא רעדָא ,ַהּור ַא ,שנעמ רעד
 ןעֿבילטטָאנ םעד טינ רעּבָא ,חּור ַא טימ עלעעז ַא רּונ טָאה הָיַח ַא ,שנעמ רעגידעּב
 רענײמעגללַא רעד טימ ךיז ןעגינײארעֿפ ּוצ קיִרּוצ גידנָאטש ךיז טסייר קנוֿפ רעד .קנוֿפ
 הָּמֹונ טֿפָא זיא ,טלעקיװעגנייא טגיל רע רעֿבלעװ ןיא ,רעּבָא עלעעו יד ,טֿפנונרעֿפ
 עגיּביא ַא זיא יֹוזַא ; תֹווֲאַּת ענייז ןערהיֿפּוצסיֹוא םהיא טֿפלעה :ּוא רעּפרָאק םּוצ
 םוצ רּונ רעּפרָאק רעד ,ןעטּוג םּוצ רּונ ךיז טהיצ קנוֿפ רעד : ןעשנעמ ןיא הָמָחְלַמ
 לָאמ ַא ,ןיהַא לָאמ ַא ,רעּבירַא טנעװ גּוא ןעטימ ןיא טהעטש עלעעז יד ,ןעזייּב
 קנוֿפ ןעֿבילטמָאג ןטימ ךיילג יז טמיק , ןעטונ םּוצ גידנָאטש רעּבירַא יז םנעװ ,רעהַא
 םהיא ּוצ קירּוצ םמּוק עלעעז יד זיּב ןעהּור טּבײלּב רעּפרָאק רעד ,טטָאג ּוצ קירּוצ
 יא ּבָארַא יז זּומ ,ןעטֿכעלש םוצ רעּבירַא רעּבָא יז טגעו .טמָאג ַא יװ ןעּבעל ּוצ

 עיֿפ נּוא יײװצ ענייז רַאֿפ נּוא ןסיריזָא רַאֿפ ןעהעטש נּוא טלעוורעטנוא רעד
 נוא לָאשגָאװ ןייא ףיֹוא טנעלעג ץרַאה סנעשנעמ םער טרעװ םרָאד . רעטֿכיר עֿכיל
 , גירניז עלעעז יר זיא ּבָארַא ץרַאה סָאד טנעוו ,רערעדנַא רעד ףיֹוא םיִׂשֲעַמ ענייז
 ןעֿבָארּפשעגסױרַא טרעוו ןנַאד ,ןעצרַאה םנעשנעט ןיא ךיז ןעּבולק דניז עללַא לייוו
 לעיֿפ יֹוזַא ךרּוד ךָאנרעד נּוא םָנהיֵנ ןיא טייצ לעיֿפ יֹוזַא נּוא לעיֿפ ױֹוזַא לייהטרּוא רעד
 ןיא ןייא רעריוו ךיז טלעקיוו קנוֿפ רעֿבילטטָאג רעד ,ןןרעדנַאװֿכרּוד םיִלּוגְלִג לעיֿפ יֹוזַא נּוא
 :רָאק ןטימ ,עלעעז יד טָאה רעהירֿפ ,תֹורֵבֲע יד עללַא רַאֿפ םקָונ ךיז זיא גּוא עלעעז רעד

 רהיא טֿכַאמ רעּפרָאק ַא ןהָא זיא יז זַא טציא ,דניז יד ןּוֿפ טַאהעג הֶאְנֲה ,ןעמַאזּוצ רעּפ
 טציא יז טּבײרמ רעּבָא קנּוֿפ רעֿבילטמָאנ רעד ,ןעצרעמש עטסֿכילנייּפ יד דניז ערעי
 נּוא ןּוהמעג רעּפרָאק ן'טימ ןעמַאװצ טָאה יז סָאװ ,דניז ענעי עללַא ןּוהט ּוצ רעּביא
 יד טֿבּוז ןייפ ַאזַא ןוֿפ ןעײרֿפעּב ּוצ ךיז ,םנהיג ןיא יװ רעגרָא ךָאנ ייּברעד טדייל יז
 .רָאק ַא ןיא ןירַא יז טֿכירק נּוא ,ןעדניּברעֿפ ּוצ ךיז רעּפרָאק ןעֿבילשנעמ ַא טימ עלעעו
 טֿכַאמ ,ןעטייהקנַארק עללַא םהיא ףיֹוא טגנערּב ,תּונְמְחַר ןהָא םהיא יז טגינייּפ רעּפ
 ןוֿפ עלעעז יר טּתעג יֹזַא ,ררָאמ טסּבלעו ּוצ םהיא טגנערּב רעדָא ,עָנּושָמ םהיא
 סָאװ ,דניז עללַא יד רעּביא טּוהט יז ויּב ,ןירַא ןרעדנַא םעד ןיא ,םיֹורַא ףּוג ןייא
 גוא םײרֿפעּב יז טרעװ ןַאד ,ןעגידניז רעּפרָאק ןעטסרע רהיא ןעֿפלָאהעג טָאה יז
 טימ ךיז ןעגינײארעֿפ רלַאּב טינ ךיוא ךָאנ ןנָאק ,עלעעז עטֿבערעג יר , ןעשָאלענסױא
 ;ןיא ,עריהט עגילײה ןיא םּורַא ךָאנ טלעדנַאװ יז ,טֿפנּונרעֿפ רענײמענללַא רער
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 ןנַאד נּוא ,םּולּב סָאטָאל םעד ןיא םרעדנּוזעּב ,עסּביװעג נּוא שיֿפ ,לעגױֿפ עגילייה
 ןעיירמשרעצ סע ;ןעגינײארעֿפ טטָאג טימ ךיז ללָאז יז ,לייהטרּוא רעד םיֹורַא טהענ
 עללַא ןעשיװצ טשימעגנײרַא טרעװ יז ,גיטֿכיל רהיא טרעװ ץלַא ,ןעטַאש עללַא ךיז
 טימ .טייקגילעז רעגיװע רעד ּוצ טמוק נּוא ןײללַא טֿפנונרעֿפ יד 0 יז ,רעטסָאג
 יר טרעֿפטנַאעג ןעּבָאה ףיֹורַאד ! ןייז ןייר ןעּבעל ןיא עלעעז יד ןנָאק רעּבָא סָאװ
 ,רָקיֵע רער נּוא עריהט עֿכילטָאג יד ןעמלַאה טי ךרוד ,רעֿפּפָא ךרּוד : רעטסירּפ
 יד ןוֿפ עגַארטנייַא יד ןענעקײלרעֿפ טינ נּוא ,עצעזעג .עֿבילגינָאק יר ןענלָאֿפ ךרּוד

 , גנוריגער רער ןעלהָאצ ּוצ ּבָא טנעצָארּפ ןעסיוועג םעד ןּוֿפרעד ,רעדלעֿפ

 .עסמינטלאָהרעפ עלאַיצאָק .נּוא עשיטילאּפ

 טלײהמעגנייַא קלָאֿפ סָאד זיא ןעטּפינע ןיא זַא .,ןעּבײרש רָארָאיֵד נּוא טָאדָארעה
 רעּבָא ,ןעידניא ןיא יװ גנערטש יֹוזַא טינ שטָאח ,ןעטסַאק ערעדנוזעּב ןיא ןזעוװעג
 רעייז ךָאנ .רערעדנַא רעד ןוֿפ עטסַאק ןייא טרעדנזעגּבָא גּונעג נּוא םייװ ךָאננעד
 ,טציא ,טייצ רעטצעל רעד זיּב רעקירָאטסיה עללַא שַעְמַּכ ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה תּודָע
 :םיורַא ךיז טָאה ,בַחָּכ ןעֿפילגָאריה םעד ןהעטשרעֿפ נּוא ןעזעל ןיֹוׁש ןנָאק ןעמ ןנעוװ
 .גנולײהטנייַא:נעטסַאק ןייק טריטסיזקע טינ לָאמנייק טָאה ןעטּפינע ןיא זַא ,ןעזיוועג
 יד יװ טקנּופ ןעססַאלק עֿבילנהָאװעג יד ןיא ןזעועג טלייהטוצ רּונ זיא קלָאֿפ ּסָאד
 ,רעמילימ ןיא ,רעטסירּפ ןיא : דנַאל ןעטריזיליוויצ םעדעי ןיא רענהָאװנײַא עגימציא
 ?עג ךיז טָאה קלָאֿפ ם'נוֿפ רעדעי ,עטײלֿפױק נּוא רעקרעוו רנַאה ,רעטייּברַאדרע ןיא
 רעװש זיא סע .ןעססַאלק ערעֿבָאה יד ןיא ןרעװ ּוצ םלהָאצענ ןעּבײהֿפױרַא טנָאק
 דּוס ַא יז ייּב זיא טֿפַאשנעסיװ גּוא ערהעל עצנַאג יד לײװ ,ןרעװ ּוצ רעטסירּפ ַא ןזעוװעג
 ,ןועוועג רערהעל יד ןענייז יז ּואוו , ןעלהּוש סקלָאֿפ יד ןיא רעּבָא יז ןעּבָאה ,ןועוועג

 =ונעגנירַא עלהוש רערעֿבַאה ערעיײז ןיא םהיא ײז ןעּבָאה ריִּמְלַּת ןעניהַאֿפַא ןענוֿפעג
 רע נּוא ,,ייז יו ןעטלַאה רֹוסְּב ץלַא טעװ רע זַא ,ןעמּונעג הָעּובְׁש ַא םהיא יײּב ,ןעמ
 , ןרָאװעג רעטסירּפ ַא ,ןעמַאזקע ןעסיוװעג ַא ךָאנ ,זיא

 ,רערניק ּוצ ןרעטלָא ןיֿפ הָׁשּוריִּב ןעגנַאעגרעּביא טינ זיא טֿפַאשרעטסירּפ יד
 רַחֹוס רעדָא הָכאָלְמ-לַעַּב ַא ןרָאװעג טֿפָא זיא רעטסירּפ ַא ןּוֿפ דניק טנרהעלעג טינ ַא
 ןעמונעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטורקער ןּפ ןענַאטשעּב זיא עעמרַא יד ,עללַא טימ ךיילנ
 ןועוװעג ןלַארענעג יד ְךיֹוא טֿפָא ןענייז רעטסידּפ ,ןעססַאלק עללַא ןוֿפ קלָאֿפ םינוֿפ
 ,ַאּפָאריא ןיא טציא יװ ךיילג ,ןעטּפינע ןיא ןעטלָאנעג טָאה םּוחָי ,עעמרַא רעד ןוֿפ
 ןייז ּוצ ַךֵרַׁשְמ ךיז טֿכּז ,ןעֿפױקרעֿפ טינ טלעג רַאֿפ רּונ ליװ ךיז סָאװ ,ןֶסֶחַי רעדעי

 ,ןועװעג עּבלעז סָאד ְךיֹוא זיא ןעטּפינע ןיא נוא ,ןײללַא זיא רע יװ ןסחי אזַא טימ

+= 
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 ןענייז ײז לײװ ,דנַאל ןיא עללָאר עטסָארג יד טלעיּפשעג ןעּבָאה רעטסירּפ יד
 ןעצטונ עסיורג ךיֹוא יז ןוֿפ טָאה דנַאל סָאד נּוא ,ןזעועג רעטנרעלעג גּוא רעגילק
 סע .טַאהעג ןעניז ןיא ךיז רּונ ײז ןעּבָאה לָאמ עללַא טינ נּוא עללַא טינ .טַאהעג
 קלָאֿפ סָאד רַאֿפ טֿפָא ןעּבָאה רעטסירּפ זַא ,ןעזייוו סָאװ ןעסּוריּפַאּפ עטלַא ךיז ןעניֿפעג
 ,ךיז רַאֿפ יװ רהעמ טגרָאזעג

 םעד ןוֿפ ןועװעג גיננָאהּבַא זיא ,גנוריגער רעד רַאֿפ טייּברַא ענעגנואווצעג יד
 =עג רענָאהטרעטנּוא עניײז ףיֹוא רע טָאה ןזעוועג טָאּפסער ַא רע זיא ,רּומַאנ סגינָאק
 רע ויא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ײז טימ ןּוהמעג נּוא טֿכענק ענייז ףיֹוא יװ טקּוק
 ץעועג ןייק .ןעּבעגעג עטֿכער עניו קלָאֿפ םער רע טָאה ןועװעג רֶׁשֹוי טימ שנעמ ַא

 ,טײּברַא עֿבילגינָאק ּוצ ןעגניוצ ןעגָאמ ללָאז ןעמ ןזעוועג טינ זיא -
 ,ןעיירד ןיא ןזעװעג טלײהטּוצ גנַאל ןּוֿפ דרע יד זיא עגינָאק סָאשקיה יד ויּב

 יד ּוצ לעטירד ַא נּוא קלָאֿפ םּוצ לעטירד ַא ,גינָאק םוצ טרָאהענ טָאה לעטירד ַא

 =עג טָאה יז ןוֿפ רעדעי סָאװ ,רעציזעּבטּוג עֿכײר ןזעװעג ךָאנ ןענייז סע ,רעטסירּפ
 נּוה ַא ןיא ןעּבָאה עגינָאק סָאשקיה יד .סנעגייא ןייז יװ רלעֿפ ןייז ןעֿפױקרעֿפ טגָאמ
 לעּביּב רער ןיא ךיֹוא טרעװ סע יװ ,רעדלעֿפ ערעייז ײז יײּב טֿפױקענּבָא טייצ רעג
 יז נּוא ,הָבּולְמ רעד ּוצ טרָאהעג דרע עצנַאג יד טָאה ןָא לָאטטסנעד ןּוֿפ .טלהָאצרעד
 ,גינָאק םּוצ טרָאהעג טָאה לעטירד ַא  םיִקָלֲה ירד ןיא טלייהטּוצ רעדיוו יז טָאה
 =םעט גּוא רעטסָאג יד ּוצ ,רעטסירּפ יד ּוצ לעמירד ַא נּוא ,עעמרַא רעד ּוצ לעטירד ַא
 יד טָאה סָאװ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ ןעמונעג זניצ ןעסיװעג ַא ןעּבָאה ייז : טסייה סָאד ,לעּפ

 ףיֹוא טנהָאװעג טָאה סע ,טַאהעג טינ ררע ןייק טָאה קלָאֿפ סָאד ,טייּברַאעּב רעדלעֿפ
 ָארנערַא יז טָאה נּוא ,ררע רעשירעטילימ רעדָא רעֿבילטסײג , -עבלע נָאק ,רעדמערֿפ
 יװ ןזעװעג ,גנוהיצעּב רעסיװעג ַא ןיא ,עססַאלק םטיּברַא יד זיא םעד ךרּוד ,טלהָאצעג
 ּוצ םיּברַא רעסיװעג ּוצ ןעגניװצ טנָאקעג ייז טָאה גינָאק רעד נּוא ,טעטֿכענקרעֿפ
 ?רֿפ ןייז ךיֹוא קלָאֿפ סָאר טָאה םעד םעללַא ייּב .רהָאי םעדעי ןיא טייצ רעסיוװעג ַא

 קלָאֿפ שנוֿפ עטֿכער יר טוּומעג טָאה גינָאק רעד נּוא ,טַאהעג עטֿכער ענייז נּוא טייה
 . ןעטיה

 ןעססַאלק םּכעז ןוֿפ ןענַאטשעּב ןענייז רעטסירּפ יד
 יז טָאה ןעמ ,רעטסירפ עטסָארג יד ןועוועג ןענייז יז ןוֿפ : ןעטעֿפָארּפ (1

 ?גנרעֿפ הָכּולְמ רער ןיא ןלעטש עטסָארג יר ןעּבָאה ייז גוא ןעטלַאהעג עגילייה רַאֿפ
 . ןועוועג יז ןוֿפ ןענייז עעמרַא רעד ןּוֿפ רערהיֿפנַא יד טסּבלעז ,ןעמ

 םיִלַּכ נוא רעריילק עגילייה יד ףיֹוא םיִחיִנְׁשַמ נּוא רעטיה יד : ןעטסילָאטס יד (פ
 , ןעינָאמרעצ ענעּבירשעגרָאֿפ עללַא ןּוֿפ רירהיֿפסיֹוא יד נּוא

 ;ֿבער יד ןזעוועג ןענייז ייז ,רעּבײרש:לעּפמעט יד רעדָא : ןעטַאממַארגָאריה יד (3 |
 םֶרֶח :טרָאװ ןעשיאערּבעה םער ןוֿפ ,םִיַרְצִמ יֵמּוטְרַח יד םיוועג) .עטרהעלעג עט
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 טסּבלעז ,ןייטש ןיא טצירקעג ןייז טנעלֿפ טֿפירש עשיטּפינע יר לייוו ,ןעּביײרש ,ןעצירק-
 : .(ןעצירקנייא לעֿפירג ַא טימ ןעמ טנעלֿפ ןעסוריּפַאּב ףיֹוא

 (םיִבָכֹוכ יֵנֹוח) יירעטיידנרעטש יד טנָאקעג ןעּבָאה םָאװ יד : ןעּכָאקסָארָאה (4
 ,םיִאָפֹור נּוא עטצרָא יד ןזעוועג ךיֹוא ןענייז ייז ןּוֿפ .(* טסנּוק עשיגַאמ יד גּוא;

 : . רעקיזּומ גּוא רעגנָאז (8
 :עּב ,לעּפמעט יד ןיא םיִׂשָמַׁש ,עֿבילטסײנ ןעמרַא ערענעלק : ןערָאֿפָאטסַאּפ (6

 , ןעינָאמרעצ יד ּוצ רעדליּב עגילייה יד ןוֿפ רעגָארט יד ,ערעיהמ עגילייה ןּוֿפ רעניד
 , רעריטַאזלַאּבנייא יד ְךיֹוא

 :נייא נּוא ןעהעג רעססַאװ ןיא ךילגָאט לָאמ ייווצ טזומעג ןעּבָאה רעטסירּפ יד
 .עסייוו רּונ יז ןעּבָאה ןעגָארטעג ,ּפָאק נּוא ןעמערּב ,ררָאּב ןעלָאג גָאט יירד ןיא לָאמ: :

 ,ןעויּפש עללַא טינ .ןעלסקַא יר רעּביא לעֿפ ןעדרַאּפָאעל ַא טימ רעריילק ענענייל

 ןייא יװ רהעמ ,רעטסירּפ ַא ןעסע טגָאמעג טָאה ןסענעג טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ:

 ןזעוועג טּביולרע זיא רעטּפינע ןעדעי שטָאח , ןעמהענ טרהָאמעג טינ יז ןעּבָאה יֹורֿפ:

 ?םירפ ןזעוועג ןענייז ןעמייצ ערעטלָא יד ןיא ,לליוו רע לעיֿפיװ ןעױרֿפ ןעמהענ ּוצ
 ןעיױרֿפ םרעטסירּפ ןעּבָאה ןעמייצ ערעטָאּפש יד ןיא ,רעטסירּפ יװ ךיילג םנירעט

 רעדליּב:רעטטָאג יד ןעגָארט ןענָאיסעצָארּפ עגילייה ןיא רּונ טגָאמעג רעטסעווש ּואי

 ןייש ןעּבָאה רעֿפּפָא יר ןעגנערּב רעּבָא ,גינָאק םער ןוֿפ ןעיֹורֿפ יד טימ ךיילגוצ
 םעד ךיוא ןעמּוקעּב גיגָאק רעד טָאה ןיֹורק רער טימ ךיילג , טרהָאטעג טינ ןעױרֿפ

 גינָאק רעד זיא לֵלָכִּב ,טֿבירעגּוצ ןײללַא רע טָאה ןָּבְרִק ןייז נּוא , רעטסירפ לוטימ

 לעטירד  ןעמונעגּוצ םהיא ייּב ןעּבָאה סָאװ ,ןעינָאמרעצ יד טימ ןזעוועג ןעמּונרעֿפ-
 רע סָאװ גּוא טסע גינָאק רער ןנעװ ,טסּואװעג יונעג טָאה ןעמ . גָאט ןוֿפ םייצ

 ררעה, : ןזעװעג זיא לּוטיט ןייז .ףיֹוא טֿכַאװ רע ןעוו נוא טֿפָאלש רע ןנעו ,טסע

 ןעטּפיגע ןוֿפ : .ה .ד) . דרע רעטיור נּוא ּרעצרַאװש רעד ןּוֿפ גינָאק ,"ןיורק רעד ןוֿפ

 רעדָא טדערעג םהיא ּוצ ןעמ טָאה ."ןעטלעוו ערייּב ןּופ ררעה; ,(עטסיוו רעד ןּוֿפ נּוא:

 , "טייקגילייה רעיַא, : טגָאזעג ןעמ טָאה ןעּבירשעג

 רעיורט רעֿפימ גָאט 79 דנַאל ןעצנַאג ןיא זיא ןעּברָאטשעג גינָאק רער זיא

 נּוא ןעסָאלשעג ןעזעועג לעפמעמ עללַא ןעניז טייצ-רעיורט רעד ןיא ןזעוועג; !

 =עג טינ טָאה רענייק ,רעֿפּפָא ןהֶא ןהעגעּב טוּומעג ךיז ןעּבָאה רעטטָאג יד טסּבלעג

 =עגּבָא ןייז טוומענ ןעיֹורֿפ יד ןוֿפ נּוא ,ןייװ ןייק ןעקנירט טינ נּוא שײלֿפ ןייק ןעסע טרהָאט

 יר ףיוא ׁשַא טימ ןעגנַאנעגמוא ןענייז ןעױרֿפ נוא רענָאמ תֹונְחַמ עצנַאנ ,טרעדנּוז

 ,ןערלעמ ןעמ טגעלֿפ הָרּובְק רער ךָאנ טסרע ; רערעיל גָאלק עסיועג ןעגנוזעג גּוא ּפָאק

 *ץרַאװש ,רערָאװשעּב םיִרָׁש ,רעֿכַארּפשּבָא , טסנוק עמייהעג , רערעּביֹוצ (ו18816) עיגַאמ =

 - + רעלטסניקי
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 עֿבילרעניא ןוֿפ ןייז הֶּבַס יד טֿפָא טגעלֿפ סָאר גּוא ,םהיא ךָאנ ןרָאװעג גינָאק זיא רעוז
 , ןהָארט ןעֿכילגינָאק ן'ףיֹוא ןעטנעדנעטערּפ יר ןעשיווצ גירק

 רעדָא ןעטסריֿפ ּואוי ,ןעצניווָארּפ עניילק ןיא ןזעוועג טלייהטּוצ זיא דנַאל סָאד
 -רעטילימ נּוא רעטסירּפ .ןזעוועג גינָאק םנּוֿפ רעטערטרעֿפלעטש יר ןענייז עֿבילטסײנ
 טײצ:סנערירֿפ ןיא ךיֹוא רַאֿפרער ,טלהָאצעג טינ ןעּבָאנּבָא נּוא ןעזניצ ןייק ןעּבָאה
 , ןעמּוקעּב טינ גנוריגער רעד ןוֿפ טלַאהעג ןייק

 טָאה דרָאמ רַאֿפ . גנערטש ןועװעג ןענייז ןעֿכערּברעֿפ ַא רַאֿפ ןעֿפָארטש יד
 ימינ רעררָאמ םעד נּוא ןענַאטשעג ייּברעד רעװ זיא ;טלײהטרוארעֿפ טדיוט םּוצ ןעמ
 םהיא ןעמ טָאה ,טגָאזעגסױא טינ גּוא טסּואװעג רעדרָאמ םער ןוֿפ רעדָא ,טרהעוועג
 תּודָע עשלַאֿפ רַאֿפ ,טלײהטרּוארעֿפ טדױט םּוצ טסּבלעז רעדרָאמ םעד יװ ךיילג
 =רעֿפ טמּוקעג םענעי טָאה סָאװ ,עֿפַארטש רעּבלעזרעד טימ טלײהטרּוארעֿפ ןעמ טָאה
 ,,דרָאמ:ןרעטלע רַאֿפ .טגָאזעג טָאה רע סָאװ תּורע יד ךָאנ טול ןרעוו ּוצ טלייהטרּוא
 ךָאנרעד גּוא ןעסירעגסיוא ּבייל ןוֿפ שיײלֿפ רעקיטש םעקורק עגיציֿפש טימ ןעמ טָאה
 ןעגייא רהיא רעטטּומ א טָאה . טנערּברעֿפ רייהרעגידעּבעל נּוא טגעלעג רענרָאד ףיוא
 םייּב טזומעג טֿכָאנ יירד נּוא גָאט יירד דניק עטדיֹוט סָאד יז טָאה טריוטעג דניק
 :ףֹורַאד טָאה ךַאװ ַא ,ןרעװ זָאל טינ םהיא ןוֿפ עַנָר ַא ףיֹוא נּוא ןעטלַאה ןעצרַאה}
 :םנעגייא םרענרלּוש םעד ןעמ טָאה ןערלוש עטלהָאצעּב טינ רַאֿפ ,ןעּבעגעג גנוטֿכַא
 טנָאקעג טינ הָסיֵפְּת ןיא ּוליִּפֲא ןעמ טָאה טסּבלעז רענרלּוש םעד רעּבָא ,טֿפױקרעֿפ
 =עג טֿפער סָאר תֹובֹוח יֵלֲעַּב יד ןעּכָאה ,ןעּברָאטשעג רענדלּוש רעד זיא ;ןעמהענ
 :םעד ןעצנַאג ןיא םינ ןעלהָאצעּב םיִׁשְרּוי יד ויּב ,ןעזָאלרעד ּוצ טינ הָרּוּכְק יד טַאה
 .תֹובֹוה ילעּב יר ןעּבָאה ,רעּפרָאק ןעטרימַאולַאּב םעד ,ה ,ד ,עִימּומ ַא ּוליִּפֲא . בוח
 ןעזייל םיַשרֹי יד זיּב ,ךיז ייּב ןעטלַאה נּוא ,ןעמהענ ּוצ ןוּכְׁשַמ ַא רַאֿפ טַאהעג טֿכער
 ' .סיֹוא יז

 רַאֿפרער טָאה סָאװ , ןָאיססעֿפָארּפ עֿכילצעזעג ַא ןועוועג הֶכֵנְג יא םעד ןענעג

 םזומעג ךיז רע טָאה ,בֶָנֵנֲא ןרעװ טלָאװעג רענייא טָאה .טמּוקעג עֿפַארטש ןייק
 םעד ּוצ ןעגנערּב םוּומעג טעבנג רע סָאװ ,ץלַא נּוא ךעצ ןעשיִבַנְנ ןיא ןעּביײרשנייא
 ?עג רע טָאה הֶבֵנְנ ןייז ןעֿבוזּבָא ןעמּוקעג רענייא זיא ,םיבנג עללַא ןוֿפ ררעה:רעּבָא
 נּוא ,טעבנגעג םהיא ייּב ןעמ טָאה סָאװ נּוא ןנעוו :םיִנְמיִס עגיטֿכיר יד ןעּבעג טזומ
 גּוא ןעֿכַאז ענייז םהיא ןעמ טָאה ,םרעוו זיא הבנג יד לעיֿפיװ לעטרעיֿפ ַא ןעלהָאצעּב
 ,ןעגָארטעגנירַא ּבימש ןיא רעדלעג

 נּוא ,רעננָאמ יד יװ טַאהעג טײהײרֿפ נּוא עטֿכער עללָאֿפ ןעּבָאה ןעױרֿפ יד
 :ערעייז רַאֿפ ןזעוועג סנירעהיצרע עטּוג נּוא רעטמומ עטוג ְךיֹוא יז ןענייז רעּבירַאד
 .רַא רנַאה ענָאש ערעייז טימ טֿכַאמעג טמהירעּב ךיז ןעּבָאה יז ןּוֿפ לעיֿפ ,רעדניק
 ,טייּב
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 , טּבילרע רּונ ןעּבָאה לעטימ נּוא ןָאיגילער יד לעיֿפװ ,ןעּבעל ךילזיוה סָאד
 -רעטּפינע רעֿבילגָאמרעֿפ רערעי ,םעווקעּב ךיֹוא טֿפָא נּוא ךילגָארטרע ןזעוועג זיא

 זה םּורַא םצנַאלֿפעג ,לעּבעמ נּוא םיִלַּב ענָאש טימ טצּוּפעגסיֹוא זױה ןייז טָאה

 .ןעמוקנעמַאזּוצ טסָאג טֿפָא ךיז ןעגעלֿפ סע ,רעמיֹוּב עגיטָאש טימ ןעמרַאג טֿבּורֿפ ַא
 :ַאטשעּב זיא גנוטלַאהרעטנּוא עטסעּב יד ;טֿפַאשללעזעג ןיא טייצ יד ןעגנערּברעֿפ ּוצ

 .ָארטסקע ןזעוועג ןענייז ּוצרעד נּוא , ןעלהָאצרעד ןעטֿכישעג גּוא ןערנעגעל ןיא ,ןענ

 ,טַאהעג לעיֿפ ןעננולהָאצרע עֿכלעוַא ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עֿכלעזַא
 :=נָאמש ךיז טָאה רעטּפינע ןעֿכילגָאמרעֿפ םעדעי ייּב זַא ,טלהָאצרעד טָאדָארעה

 + רעדניק רערָא ןרעטלע ענעּברָאטשעג ןוֿפ עּוטַאטס רעדָא רליּב םָאד ןענוֿפעג גיד
 -רעג :רעטרָאװ יד טימ טסָאנ ענייז ּוצ ןעגָארטּוצ דליּב סָאד טגעלֿפ הטריוװ רע

 רָאג ןיוש רע ךיורּב טציא ; ןעקנּורמעג נּוא ןעסעגעג ,טּבעלעג לָאמ ַא ךיוא טָאה
 =נירט נוא ןעסע רימ ןעֿכיױורּב רעּבירַאד ,ןעּבעל רעּבָא רימ ,טריוט זיא רע לייוו טשינ

 ,יז רע יװ ןעּבָאה טינ םיִנָּפ ַאזַא ןללָאז רימ ןעק

 , רּומלּוק נּוא טֿפאשנעססיוו

 יא טּבעלעג טָאה קלָאֿפ טסָארּפ עשיטּפיגע סָאר ןנעוו ,טייצ רעּבלעורעד ןיא

 :טסּואוועג ןיוש רעטסירּפ יד ןעּבָאה ,טייהנעסעיוונּוא גּוא ןעּבױלגרעּבַא ןרעטסניֿפ
 רעטָאּפש טסּבלעז רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב ןענייז סָאװ ,תֹומְכָח נּוא ןערהעל לעיֿפ ןיֿפ

 +ּפיגע עטסעטלָא יד ןוֿפ ןענייז סָאװ ,ןעטֿפירש לעיֿפ יר ,ןעזעוועג טנַאקעּב טינ ךָאנ

 ,טַאהעג הֶעיִרְי עסיֹורג ַא ןעּבָאה רעטסירּפ יד זַא ,ןעזייוו ,ןעּבילּבעג ןעטייצ עשיט

 ןרעטש עֿבילגעװעּב יד ןעריישרעטנּוא טנָאקעג רּונ טינ ןעּבָאה נּוא ,עימָאנָארטסַא ןיא

 יװ טסואװעג ךיוא ןעּבָאה ייז רּונ , (ןרעטש קיֿפ) עֿכילגעװעּבנּוא יד ןוֿפ (ןעטענַאלּפ)

 גּוא הָּמֵח יּוקַל ןייז ףרַאד סע ןנעװ ,רעהירֿפ ןעמיטשעּב נּוא גיטֿביר ןענעֿכערּוצסיוא

 -טָאה רהָאי סָאד זַא ,טנעֿכערעגסױא יונעג ךיוא יז ןעּבָאה ױזַא .הָנָבְל יּוקָל ַא ןנעװ

 1 ןיא טלייהטעגנייא רַאדנעלַאק רעייז יז ןעּבָאה םער ּבעילּוצ ,גָאמ 10 טימ 8

 .. גָאט 5 ךָאנ ןוֿפ רֹוּבִע ַא ןעּבעגעגּוצ ןעמ טָאה ׁשֶרֹח ןעט:19 םעד ,גָאט 30 ּוצ טַאנָאמ |

 רעד ןייז טנָאקעג םינ ,טייצ רעשיּבױלגרעּבַא ךָאנ רענעי ּוצ טָאה ךילריטַאנ

 יד ןוֿפ ערערנַא ןעּבָאה רעּבירַאד ,ןרעטש נּוא ןנּוז רעד ןּוֿפ ףירגעּב רעגיטֿביר

 גָאלָארטסָא) יירעטיידנרעמש ּוצ טֿכױרּבעג טֿפַאשנעססיװ ץעשימָאנָארטסַא יד רעטסירּפ

 .םעד ןוֿפ לֶוַמ םָאר ףיוא טיירעגסיֹוא ןרעטש יד ןוֿפ גנַאג םעד ךָאנ ןעּבָאה יז ,ה .ד (עינ

 .טימ ,ןוֿפרער ערהעל יד ןעּבָאה נּוא ,קלָאֿפ ןעצנַאג ןוֿפ גּוא גינָאק םינוֿפ ,ןעשנעב

 11 (עטכישעגישלעו ידו
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 מע סט ערי יריד לארד ריינע נטע ערע עא רבא טוט ראטע טעראר עירקרעפט ערע געבט עט עג געטענהט

 עֿכלעװ ,ײרענַאטַאלרַאש נּוא טֿפָאשעג לערניװש ַא רַאֿפ טֿכַאמעגרעּביא םיײצ רעד
 , טייצ רעטצעל רעד ויּב ןעטלַאהעג רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב ךיֹוא ךיז טָאה

 :לַאּבנײא סָאר .(ןיצירעמ) טסנּוק:ײנצרַא עשיטפיגע יר ןועועג זיא טמהירעּב
 סנעשנעמ ןוֿפ יֹוּבעג םער טימ טֿכַאמעג טנַאקעּב הירֿפ ץנַאנ רעטסירּפ יר טָאה ןרימַאז
 ,רייוועגניא סנעשנעמ םער טימ ְךיֹוא ,טָאה רעּפרָאק רעדעי רעדילג לעיֿפװ , רעּפרָאק
 +עב ןעּבָאה יז .עימָאטַאנַא רעד ןיא טַאהעג הָעיִרְי עטֿכער ַא יז ןעּבָאה םעד ךרּוד
 רערעי יײּב ןעקריװ רעײז ןהעז ּוצ ןעצלַאז נּוא רעטיירק ,ןעזָארג ענערישרעֿפ טצונ
 נּוא טרהעמרעֿפ טסנוקלײה רעד ןיא העירי רעייז ץלַא טָאה סָאד נּוא ,טיײהקנַארק
 ןיא ןעטּפיגע ןיא ,ןועװעג עטצרָא ןעניֹוא עטּוג יז ןענייז סרעדנוזעּב ,טלעקיוומנע
 :רעֿפ טּוג קנערק יר ןעּבָאה יז נּוא ,קנערק עגידנָאטשעּב ַא טײהקנַארק ןעגיֹוא יד
 בָא ןיא ךילנהָאװעג ןענַאטשעּב זיא ןיצירעמ טּפיֹוה יד ,ןעלייהּוצסיֹוא יװ ןענַאמש
 ךילטַאנָאמ לָאמנייא שטָאח , ןעהטָארעג יז ןעּבָאה ןעשנעמ ןערנוזעג ַא ּוליִפֲא ; ןעגנּורהיֿפ
 עטצרָא יד סָאװ ,ןזעװעג רעּבָא זיא ײּברער ןֹורְסַח רעד + ןעמהענוצנייא גנורהיֿפּבָא ןייא
 ?נערהַאֿפרע רענעגייא ךָאנ טֿפַאשנעטסיװ רעײז ןעטצּונעּב ײרֿפ טרהָאטעג טינ ןעּבָאה
 רַאֿפ ךיז טָאה םע יװ ערָאטעמ רעד ןָא ןעטלַאה ךיז טוומעג ןעּבָאה ײז רּונ ,טיה
 ,רעהירֿפ ןעטייצ עגנַאל ןוֿפ רעֿביּב .עשיניצירעמ יר ןיא ןעּבירשעגרָאֿפ קנערק ערעי
 :הַאֿפרע רענעגײא ךָאנ ןעקנַארק ןייז טלעדנַאהעּב טצרַא רעשיטּפיגע ןייא טָאה םיֹוק
 ךיילג ןעזעוװעג ךילטרָאװטנַארעֿפ טצרַא רעד זיא ,ןעּברָאמשעג זיא רענעי נּוא ., גנור
 טנָאקעג טינ טירשטרָאֿפ עסיורג ןייק טסנוקלײה יד טָאה םעד רעּביא ,ׁשָפָנ גֵרֹוה ַא יװ
 , ןעֿכַאמ

 רעּבלעזרעד טגעלֿפ ,סענַאװ נּוא ןעּבלַאז ,רעװלּוּפ , ןערוטסקימ ,ןעטּפעצער ץּוח

 לײװ ,ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ןעקנַארק םעד ןוֿפ רעטסײג עוָאּב יד ,תֹועָּבְׁשַה ןעּבײרשרעֿפ טצרַא
 גירלוש זיא קנערק רערעי ײּב ןַא ,טּבױלגעג ךָאנ ןעמ טָאה ןעסיװ רעייז ללַא ײּב
 טניֿפעג ןעגעװטסערנוֿפ ,קנערק עדעי טמַאטש םהיא ןוֿפ סָאװ ,קּוּבַר ַא רערָא ַחּור ַא
 עמּוג נּוא עגיטֿביװ לעיֿפ ןעּבָאה עטצרָא יד זַא ,ןעזייװ סָאװ ןעטֿפירש עשיטּפינע ןעמ
 ןלעטש סָאװ ,רערליּב ןעמ טניֿפעג ױזַא . ןעטײהקנַארק ענערישרעֿפ ּוצ טסּואװעג לעטמימ
 טֿפַארק רעשיטענגַאמ ךרּוד ןעשנעמ עטרעֿפעלשעגנײא : ,ה ,ר ,עטריזיטָאנּפיה רָאֿפ
 עֿבלעזַא .רנוציא סע טֿכױרּבעג ןעמ יװ ןְפֹוא ןעּבלעז םעד ףיֹוא ,עטצרָא יד ןוֿפ
 :ָארג ,לעקַארָא רעייז ּוצ טצטונעּב רעטסירּפ יד ךיֹוא ןעּבָאה ןעשנעמ עטחיזיטָאנּפיה
 ,עימעח ןּוֿפ טֿפַאשנעסיװ רעד ןיא ןזעװעג העירי רעייז זיא ןיצידעמ רעד ןיא יװ רעס
 שזײװ ,ןרעװ טלױֿפוצ טינ גיּבייא ללָאז רע רעּפרָאק ןעטריוט ַא ןרימַאזלַאּבנײא סָאד
 ןּוֿפ סע ןעמ טהעז רהעמ ךָאנ .טֿכױרּבעג ּוצרעד לעמימ עשימעח ןעּבָאה יז זַא ,ןיֹוש
 :ּוצ רעשימעח ךרּוד רונ סָאװ ,טלהָאמעג ןענייז רעדליּב ערעײז סָאװ טימ ,ןעּברַאֿפ יד
 ןיא ,ןעּבילּבעג טרערנָארעֿפנוא טציא ךָאנ ײז ןענייז ןעּברַאֿפ יר ןּוֿפ גנולעטשנעמַאז

, 
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 טימ ןעטַאלּפ ענרעּפּוק ענערישרעֿפ ןענוֿפעג ךיֹוא ןעמ טָאה ןעטייצ עטצעל יד

 ָאנַאװלַאג ךרּוד ןרָאװעג טֿכַאמעג ןענייז יז זַא ןעזײװ סָאװ , יז ףיֹוא רעדליּב עֿבלעזַא
 .(* קיטסַאלּפ

 ,ןעּומַאטס יד ךיוא ,טיֹוּבעג ןעּבָאה יז סָאװ ,לעּפמעט נּוא ןערימַאריּפ יר
 זיא םע טלעקיווטנע טײװ יװ ןעזייװ ,ןעּבילּבעג לעיֿפ יֹוזַא טייצ רענעי ןּוֿפ ןעניז סָאװ
 טסּבלעו .טיּברַא רוטֿפלּוקס נּוא עירּומקעטיֿכרַא ,ןעיֹוּב ןּוֿפ טסנּוק יד ןזעוועג ײז ייּב
 יר טינ ןענייז ,טייּברַא רענעי ןיא ןעניֿפעג רעלטסניק עגיטציא סָאװ ,תֹונֹורְסָח יד
 ױזַא טינ ןענעֿבײצּוצסױא ךיז טֿכוזעג ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק יר רּונ , גירלוש רעלטסניק
 עללַא .טיײּברַא רעייז ןוֿפ טייקסיורג רעד טימ יוװ טײקגיטֿביר נּוא טײקנָאש רעד טימ
 ?עדנַא ןוֿפ נּוא ןעטייווצ םעד סַסְמַעַר ןוֿפ ןעּוטַאטס יד ,גימרַאנעזעיר ןענייז ןעדייּבעג
 ןוֿפ וַא םיורג יױזַא ןענייז ,ָאר טציא ךָאנ ןענייז עֿבלעװ ,עגינָאק עשיטּפינע ער
 ןוֿפ ןרָאװעג טֿכױרּברעֿפ רילג םענלעצנייא ן'ףיֹוא ןיא סָאװ ,לַאירעטַאמ םעד
 =נעזיר נּוא טייקסיורג יד .ןעקַאהסיֹוא עּוטַאטס עצנַאג ַא ןעמ ןנָאק ,ןעוטַאטס עֿבלעזַא
 :ֿיר נּוא טײקנָאש יד טינ נּוא טיּברַא רערעי ייּב ןזעוועג הָנְוַּכ יד זיא םײקגיטרַא
 םער ךָאנ ןעטלַאה םוומעג גידנָאטש ךיז רעלטסניק רעד טָאה םעד ץוח ,םייקגימ
 רער .ןײללַא גינָאק ןוֿפ ךיֹוא טֿפָא נּוא עֿבילטסײג יד ןּוֿפ ןַאלּפ םענעּבירשעגרָאֿפ
 :רַאעּב ּוצ ןעּבָאה טײהײרֿפ עללָאֿפ יד ,טייּברַא ןייז ייּב ,וּומ רעּבָא רעלטסניק רתָמֲא

 רערערנַא רעד יװ טינ ,טללָאֿפעג םהיא יװ קַאמשעג םענעגייא ןייז ךָאנ קרעװ ןייז ןעטייּב
 ,טַאהעג טינ טײהײרֿפ ַאזַא טייּברַא רעייז ייּב ןעּבָאה רעלטסניק ענעי לייוו נּוא ,לליוװ

 ףיֹוא ןעלייהטרּוא טינ םיּברַא:רּוטקעטיֿכרַא נּוא ןעּומַאמס עטלַא יד ןּוֿפ ןעמ ןנָאק
 יד זַא ,ןעמ טהעז םללַאֿפנערעי .טֿבַאמעג ייז ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ןוֿפ טנעלַאמ םעד
 טַאהעג העירי עסיורג ַא ןעטייצ עטסעטלָא יר ןיא ןיֹוש ןעּבָאה ןעטּפינע ןיא רעלטסניק
 .טסנוק ר'תטָא רעד ןיא ְךיֹוא

 ,(םיִמּומְרַחַה בַתְּכ ןעפילנאָריה יד

 עמלַא עללַא ףיוא ןעּבילּבעג ןעטֿפירשֿפױא לעיֿפ יֹזַא ןענייז סע .ֿלהָאװּבָא
 ץנַאג טיצ רעטצעל רער ויּב ןעמ טָאה ןענעװטסעדנוֿפ ,ןעטנעמּונָאמ עשיטּפינע
 יר ,עטֿכישעג עשיטּפינע רעטלַא רער ןוֿפ טסּואװעג סעסיװעג גּוא םערעֿכיז גינעוו

 טעצירטקעלע ךרוד גנּונֿבײצ גוא דליּב סעדעי יװ טסנוק יד : טסייה קיטסַאלּפ ינַאװלָאג (+

 רהָאװעג ַאּפָאריײא ןיא ןּוֿפרער זיא ןעמ זַא רהָאי 50 ןייק ךָאנ זיא סע . ןעמהענּוצרעּבירַא רעּפוק ףיוא

 + ןרָאװעג
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 ןוֿפ דנָאװ יד ףיֹוא נּוא ןעטַאלּפ ענרענייטש , ןעקסילעּבָא יד ןּוֿפ ןעטֿפירשֿפױא עללַא
 ןוֿפ ,תֹומַהְּב נּוא תֹויַח ,ןעשנעמ ןּוֿפ ךעלדליּב ןיא ןהעטשעּב םיִרָבְק עשיטּפיגע עטלַא
 ןימ ַאזַא .ייז ןּוֿפ רערילג ענלעצנייא ןּוֿפ נּוא ערנָאטשנעגעג ערנעריטסיזקע ײלרעללַא
 :עֿבילטָאג ןּוֿפ טֿפירש יר : ןעֿפילגָאריה : ןעּבעגעג ןעמָאנַא ןעֿכירג יד ןעּבָאה בַתָּכ
 רענעסָאלשרעֿפ ַא ךיֹוא בתֹּכ ןימ רעד ןיא טֿפַאשנעסיװ טרַא רעללַא יװ . רעטרָאװ
 רעדנעזיוט .ןעזעל טנָאקעג םהיא ןעּבָאה ןײללַא רעטסירּפ יד רּונ סָאװ ,ןזעװעג דֹוס
 רעקלָאֿפ נּוא רעדנָאל ענערישרעֿפ ןוֿפ ןעשנעמ עטסנרהעלעג יד ךיז ןעּבָאה ןערהָאי

 :ניא םער ןעססיװ נּוא ןעועל ּוצ בתּכ ןימ םעד יװ ןעניֿפעג ּוצ לעסילש ןעד טהימעג
 יד זַא ,ןענַאטשרעֿפ טּונ טָאה ןעמ . ןעטֿפירשֿפױא ענעּבילּבעג לעיֿפ יֹזַא ןוֿפ טלַאה
 ןעלהָאצרעד ,םיּפע ןעגָאז ןערּוגיֿפ נּוא ךעלרליּב עטצירקעגנייַא נוא עטקַאהעגסיוא
 ,ןעלהָאצרעד יז סָאװ ,ןעגָאז יז סָאװ רּונ , ןעטייצ עטלַא ןּוֿפ ןעמיײהנעּבעגעּב עסיוועג
 , ןעטייצ עטצעל יד זיּב ןעּבילּבעג דֹוס ַא זיא

 ןעטּפיגע ןיא עעמרַא ןייז טימ זיא רעט:1 רעד ןָאעלָאּפַאנ ןנעװ ,1197 רהָאי ןיא

 ןייטש ַא ןענוֿפענ עטטעוָאר טרָאטש רעד ןיא ,רעיציֿפָא ןייא רענייז טָאה , ןועװעג

 ?יה םעד ןוֿפ גנוצטעזרעּביא רעטצירקעגסיוא רעשיֿבירג ַא טימ נּוא ןעֿפילגָאריה טימ
 .גנע ןיא םּואעזּומ ןעשיטירּב ןיא טציא ךיז טניֿפעג ןייטש רעד .טלַאהניא ןעֿפילגָאר
 =רעּביא רעשיֿכירג רעד ךרּוד ,ןערידוטש ןעמּונעג ךיז ןעּבָאה עטרהעלעג עללַא ,דנַאל
 :גָאריה יד ןוֿפ רליּב נּוא ערּוגיֿפ רערעי ןוֿפ ןעגנּוטײרעּב יד ןעהעגרער ּוצ גנוצטעז
 זיּב ,טֿכארּברעֿפ םיילֿפ נּוא הימ תֹוחֹומ עטסעּב יד ןעּבָאה ןערהָאי רעגילדנעצ .ןעֿפיל
 םמָאה םע .בתּכ ןעמייהעג םעד ןוֿפ םיִלָלְּכ יד ןהעגרעד ּוצ ןעגנולעג ךילדנע זיא םע
 .ןוֿפ (1 : סנעֿבײצ ןעמעטסיז ירד ןּוֿפ ןעהעטשעּב ןעֿפילגָאריה יד זַא ,ןעזיװעגסיֹורַא ךיז
 ?וניֿפ : ןעממַארגָאעריא ןוֿפ ( ; (תֹויְתֹוא) ןעּבַאטשֿבוּב רונ ןענעֿפײצעּב סָאװ ,ןערּוניֿפ
 יירד ןּוֿפ לעדליּב ַא : לֶׁשֶמִל  ,ןעקנַארעג רערָא עעריא עצנַאג ַא ןענעֿבײצעּב סָאװ ,ןער
 לייװ ,ײדנַאלסיוא; ; טרָאװ סָאד ךיֹוא ,ןעדנעגעג עגעגרעּב טנעֿפײצעּב ,ךעלגרעּב
 יװ ןרָאװעג טנעֿכײצעּב דנַאל רמערֿפ ַא ויא ,רנַאל ךַאלֿפ ַא ןועװעג זיא ןעטּפיגע
 +נעסיו, "ןעטיה, ,"ןעֿבַאװ, : ןעֿפילגָאריה ןיא טיירעּב ,גיֹוא ןעֿפָא ַא ןוֿפ רליּב ַא .גרעּב

 ,"ןעגינגרעֿפ גּוא רײרֿפ, ,ײםעהטַא, ,"ךּורעג, : טיידעּב ,רנּוה ַא ןוֿפ ּפָאק ַא ."טֿפַאש
 םרעװ דעגנּוה ;ןעּבעג, : טיירעּב ,טיֹורּב קיטש ַא טימ דנַאה טקערטשעגסיֹוא ַא
 ּוצ וצ טֿפױל סָאװ ,ּבלַאק ַא ;ליֹומ םּוצ דנַאה יד טלַאה סָאװ שנעמ ַא : טלעטשעגרָאֿפ
 שנעמ ַא :טלעטשעגרָאֿפ טרעװ ,טֿבַאמ גּוא גנושררעה . טסרּוד : טיידעּב רעססַאװ ַא
 ?םיורטש ַא ,טײקגיטֿכערעג :טיירעּב עלָא ַא .ְךיֹוה רעד ןיא גישטנַאק ַא טלַאה סָאװ
 :וניֿפ גּוא רעדליּב:ןעקנַארעג עֿכלעזַא .םייקגירנָאטשעּב נּוא תֶמֶא : טיירעּב , רערעֿפ

 :עלקרער רערָא גנּוּביירשעּב עצנַאג ַא גינעוו יז ןענייז ךָאננעד ,800 ָאד ןענייז ןער
 םָאװ ,עמעטסיו ַא ךָאנ טצטּונעּב רעטסירּפ יר ןעּבָאה רעּבירַאד ,ןעּבעגּוצרעּביא גנּור

, 
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 ,גיוא ןייא ירַא, זיא ןֹוׁשָל שיטּפינע ףיוא : לשמל , (הֶרָבֲה) עּבליז עצנַאנ ַא טנעֿכײצעּב
 ןיא ןיײרַא טמּוק סָאװ , רעטרָאװ עללַא יד ּוצ גיֹוא טלָאמעגסיֹוא ןייֵא טלעטשעגּוצ ןעמ טָאה
 גּוא רעטירד רעד ןּוֿפ יװ ,עטלַא יד רָאג זַא ,ייּברער זיא ןעקרעמעּב ּוצ ,"רַא, עּבליו יד יז
 רּונ : .ה ,ד ,ןײללַא ןעממַארגָאעדיא רעד טימ ןעּבירשעג רּונ ןעּבָאה ,עיטסַאניד רעט:4
 ןענעֿכײצעּב סָאװ ןערּוגיֿפ .ןעקנַארעג ןעצנַאג ַא רָאֿפ ןלעטש סָאװ ,ךעלדליּב טימ

 ףיֹוא טסרע ןעמוקעגּוצ ןענייז (תֹורָבַה) ןעּבליז עצנַאג רעדָא ןעּבַאטשֿבּוּב ענלעצנייא !
 טינ לֶבֵׂש םער ףיֹוא זיא ןעמ גנַאל יװ ,טייצ רערעטָאּפש רעד ןוֿפ ןעטֿפירשֿפױא יד
 יר ןיא ןעמ טָאה ,ןעועל ּוצ ערָאטעמ ןייא טימ ךעלדליּב עללַא טינ ,ןעללַאֿפעג
 =ייצ עללַא טינ זַא ,ןיֹוש טסייװ ןעמ זַא טציא ; ןענַאטשרעֿפ טשינ רָאג ןעֿפילגָאריה
 ,רערעֿביז נּוא טֿבײל ןעֿפילגָאריה יד ןעמ טזעל ,ןעקנַארעג ןעצנַאג ַא ןעטיירעּב ןעֿכ

 ,ןעּבָאה הֶנָׂשַה עֿפרַאש ַא גּוא טייקטינעג לעיֿפ ייּברעד זּומ ןעמ שטָאח
 :לעּפמעמ נּוא ןעטנעמונָאמ ףיוא ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,ןעֿפילגָאריה יד ץּוח

 םימ טֿפירש ערעװש טרַא ַא ךָאנ טַאהעג רעטסירּפ יד ןעּבָאה , טצירקעגנייַא דנָאוװ
 :ןָא ןעֿכירג יד ןעֿפור טֿפירש ענעי .ןסּוריּפַאּפ יד ףיֹוא ןעּבירשעג ןעּבָאה יז עֿבלעװ
 גּונעג רעווש ךיוא רעּכָא ןעֿפילגָאריה יד יװ ןזעװעג רעצריק זיא יז ; טֿפירש עשיטַאריה
 ןעטירד ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רעּבָא קלָאֿפ ךַאֿפניא סָאד .ןעזעל ּוצ נּוא ןעּביירש ּוצ
 ?םקלָאֿפ רעדָא ,טֿפירש:עשיטָאמעד יד : ןרָאװעג ןעֿפּורעגנָא ןיא סָאװ ,בַתְּכ םרַא
 רעד ּוצ ךילנהָא ,ןעּבלז ןּוֿפ גוא ןעּבַאטשֿכוּב ןוֿפ טַעָמִּכ ןיֹוש טהעטשעּב יז ;טֿפירש
 . טֿפירש רעשיּבַארַא רעגיטציא

 ןעגנודניֿפרע ערעייז טלעמַאזעג נּוא טרידוטשעג טסנרע ןעּבָאה רעטסירּפ יד
 רוס ןעקרַאטש ַאזַא רעטנּוא ןענייז רעּבָא רעֿכיּב יד ,רעֿביּב ןיא ןעטֿפַאשנעסיװ גּוא
 =עג נּוא גולק לעיֿפ יֹוזַא יז ןוֿפ טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא ,רערעייז בתֹּכ רעד יװ ןעגעלעג
 , רעּבליז נּוא רלָאג ןענָאיללימ עללַא ןּוֿפ ןרָאװעג זיא םע ךייר יװ ,ןרעװ טנָאקעג טנרעל
 עטסעֿפ רעטנוא רֶצֹוא ם'הערפ ןיא יז נּוא ןעמונעגנײרַא ךילרהָאי טָאה ןעטפינע סָאװ

 , ןעטלַאהעּב רעסָאלש -
 בא טינ נּוא ןעטייצ ענעי ןוֿפ טײקֿבײר עשיטּפיגע יד זיא ןענעֿבערעּב ּוצ טינ

 םעללַא ייּב ,רעטסירּפ נּוא עטרהעלעג ענעי ןוֿפ טַאשנעסיװ תֹורָצֹוא יד ןעצטַאשּוצ
 ,רַאֿפרער רּונ נוא ,ןועװעג דנעסיװנּוא יא םערָא יא קלָאֿפ שיטפיגע סָאד יא םער
 ןעגעלעג רעססָאלש עטסעֿפ רעטנּוא ןענייז טֿפַאשנעסיװ יד יא טײקֿכײר יד יא לײװ
 טינ ךיוא יז ּוצ טָאה ןעמ נוא ,ןעמּוקּוצ טנָאקעג טינ ײז ּוצ טָאה קלָאֿפ סָאר נּוא
 סָאר רנרהעװ ,טלעטשעגֿפיוא ןעדימַאריּפ ,טיֹוּבעג ןעטסַאלַאּפ טָאה הערּפ ,ןעוָאלעגוצ
 ןייא ןוֿפ ןעּבָאה רעטסירּפ יד ,טַאהעג טינ טיֹורּב ןייק גּוא ךַאד ןייק טָאה קלָאֿפ ךַאֿפנײא
 ,ןענַאמשרעֿפ ןעטֿפָארק רוטַאנ עמייהעג ענערישרעֿפ ןוֿפ גּוא טסואוועג טטָאנ ןעגיצנייא
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 ןעּפקָא ,ץטַאק ,טרניה ןיא ןעּבױלג ַא ןיא ןועװעג ןעקנּוזרעֿפ זיא ןֹומַה רעד דנרהעוז
 -רערָא , ןעטּוג ַא גנוניישרע רעֿכילריטַאנ רעדעי ןיא טָאה נּוא ,תֹוחּור ײלרעללַא נּוא

 ןיא טינ ןעהעטשעּב קלָאֿפ ַא ןוֿפ גנּורליּב נּוא טײקֿבײר ,טנעירעג טמָאג ןעזיב ַא
 ןעצמונ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עגנעמ רער ןיא רונ ,טֿפַאשנעסיװ נּוא רלָאנ עגנעמ רעד
 ללַא ײּב זַא ,ןענָאז ןעמ ןנָאק רעּבירַאר ,טֿפַאשנעסיװ רעד ןוֿפ נּוא רלָאג םעד ןוֿפ
 יא ,רעטסירּפ יד ןוֿפ טײקטנרעלעג רעד ללַא ײּב נּוא , גינָאק ם'נוֿפ טײקֿבײר רעד

 :טנָאקעג טינ רַאֿפרעד טָאה נּוא ןזעװעג דנעסיװנּוא נּוא םערָא קלָאֿפ עשיטּפיגע סָאד
 :מינ רעּבָא ,ןועװעג רעגנּוי לעיֿפ שטָאח זיא סָאװ ,קלָאֿפ ןעשיזרעּפ ןעגעג ןהעטשעּב
 .קלָאֿפ שיטּציגע עניימעג סָאד יװ דנעסיוונוא גּוא טקירדעג יֹוזַא



 (0241042) ל בַּב

 עטלַא ןיא טָאה קלָאֿפ עשינעמרַא סָאד ּואו ,דנעגעג רעשיזַאקװַאק רעד ןיא
 {ערעוָא ַאַא) עע:נַאװ םעד ןוֿפ םיֹורַא טסילֿפ ,טַאהעג הָכּולְמ ענעגייא ןייז ןעטייצ
 =רעסַאװ ןעּבלעז םעד ןּוֿפ םיװ ץנַאג טינ . רַארּומ , ןעמָאנ םעד טימ לעֿבײט ןיילק ַא
 ײּב ,ןָא ךיז טּבײה ,םּורעורע םדָאמש רעשיקריט רעניטציא רעד ןעּבענ ,ןעקעּב
 ײװצ יד יװ םעד ךָאנ ,ּוס:ַארַאק : ןעמָאנ םעד טימ לעֿכײט ַאזַא ךָאנ ,גרַאּב נערּב ַא
 ּבּוא ךיז ײז ןעגינײארעֿפ ,בֶרֲעַמ ןייק חֶרֶוִמ ןוֿפ לימ עגינייא ךרּוד ןעסילֿפ ךעלֿכײמ
 געװ ןרעטיירּב ןייז דלַאּב ךיז טמהענ רעֿכלעװ ,ךייט רעסיורג ןיא ײז ןּוֿפ טרעװ םע

 יד ןוֿפ גימָארמש ךיז רע םלעגנעלש גנוטֿביר רעײנ רעד ןיא .,םֹורָד ןייק ןֹופָצ ןּופ
 =ילג נּוא ןרעגירדינ ַא ּוצ טֿכײרגרעד רע ויּב ,ּבָארַא ןעדנעגענ עשיוַאקװַאק ערעֿבַאה |

 םעד ,קעוַא םורד ןיא טיײװ ,זַאקװַאק רעטנּוא ןּוֿפ ,ךיז טהיצ סָאװ ,דרע סַאּפ ןעֿכ
 לעּביּב יד ,סָארטש רעד ,טַארּוּב :ןעֿפּורעגנָא רעינעמרַא עטלַא יד ןעּבָאה ךייט
 עטלַא ןיא ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,ןעֿכירג יד ,תֶרֵּפ רַהָנ רעדָא ,תֶרְּפ : ןָא םהיא טֿפּה
 :ףיֹוא תרּכ טרָאװ רעד ןוֿפ טֿכַאמעגרעּביא ןעּבָאה ,ןעּבירשעּב ךיימ םעד ןעמייצ
 ,טציא ךָאנ ןעֿפּורעגנָא רע טרעוו ױזַא גּוא (םטקמ;ג)) טַארֿפײַא

 -םימ רּונ ,ןָא ןיז טּביה טַארֿפײַא רעד ןענַאװ ןוֿפ ,דנעגעג רעּבלעזרעד ןיא
 ַאוַא ךָאנ גרַאּב:יײנש ןעֿכיֹוה ַא ןּוֿפ סיֹורַא טסילֿפ ,חרזמ ּוצ רעמייוו ליימ ערערהעמ
 -ךיוא טמָארטש סָאװ נּוא ,תרּפ ןירַאֿפ רעדנעפייר נּוא רעגימָארטש זיא סָאװ , ךיימ
 לעיֿפ ןיֹוש טהעג ךייט רעד רּונ ;טהעג תרפ רעד ּואוו דנַאל סַאּפ םענעי ּוצ ּבָארַא
 ןעמייצ עמלַא ןיא ןעמ טָאה ךייט:חרומ ןעגימָארטש םעד ,טייז חרזמ ּוצ רעטייװ
 םהיא ףיֹוא סָאװ ,לָקָרח ךייט רעד זיא סָאד סָאװ , תַלְנַד רעדָא ַאלניד :ןעֿפּורעגנָא
 -ןיא טהעג סָאװ ,(ךייט) רעד זיא סָאד :רּוׁשַא תַמְרַק ְךֵלֹוהַה אּוה :לעּביּב יד טגָאז
 ,רּוׁשַא ןּוֿפ חרזמ

 : ןעּבענעג ןעמָאנ ַא ,,גנַאג ןעגימָארטש ןייז ּבעיל ּוצ ,םהיא ןעּבָאה ןעֿכירג יר
 רע טרעוו ױזַא נּוא ,ליײֿפ ַא יװ ךינ טהעג רע לייוו ,לײֿפ ַא : םיידעּב סָאװ ,סירניּפ !

 ,(עיֿפַארגָאעג) גנּוּבירשעּב:ררע רעד ןיא  ןעֿפורעגנָא

 : (אספסקס1גחופ) 8: ףרא ץיִמאַטאָּפאָהעֶמ

: 
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 : (לעלַארַאּפ) ןרעדנַא םעד רענייא רעּביא ןעגעג טקנופ ןעהעג ןעֿפײט ערייּב יד
 ןיא --- םירגיט רעדָא לָקָרֵח רעד נּוא ,טייז בֶרֵעַמ ןיא ,טַארֿפײַא רעד רערָא ,תֶרֶּפ רעד?
 עטסיװ רעשיריס רעד ןּוֿפ -- תרּפ רעד ,דרע סַאּפ םעד ּבָא ןעלייהט נּוא טייז חָרֶוִמ

 טֿפּור סָאװ ,דנַאל קיטש םעד נּוא םהיא ןעשיװצ םיֹוא ךיז טעטיירּב סָאװ ,(בֶרֲע רֶּבְרִמ
 ןּוֿפ רערנָאל ערערנַא עללַא נּוא לֵאָרְׂשִי-ץֶרֶא ךיֹוא טלַאהטנע סָאװ) ןעיריס ,טציא ךיז:
 רעד ןיא טנהָאמרעד ןרעװ סָאװ ,ערעדנַא ךָאנ נּוא בָאֹומ נּוא ןֹומַע ,םודָא ,ןַעַנְּכי
 רער ןּוֿפ דרע סַאּפ ןעד ּבָא טלײהט ,טײז חרזמ ןיא םירגיט רעד נּוא ,(לעּביּב
 טּבעלעג ןעטייצ עטלַא ןיא ןעּבָאה םע ּואװ ,דנענעג רעטיירּב נּוא רעגנַאל רעגיגרָאּב
 ,רעקלָאֿפ עטלַא עֿכלעזַא ערעדנַא ךָאנ נּוא יֵדָמ ,םֶליֵע רעקלָאֿפ יד:

 =ַאלֿפ םָאד ,םֹורָד ּוצ רעטײװ ץלַא יֹוזַא ךיז ןעהיצ ןעֿבײט ערייּב יד רעטײװ סָאװ

 ךיז ןעהיצ ײז יװ םעד ךָאנ ,םהיא ןיא טֿפּול יד רעסייה נּוא דנַאל סָאד טרעװ רעֿכ-

 ,גנעל רער ןיא רעטעמָאליק רנעזיֹומ סלַא רהעמ ןּוֿפ עקערטש עגנַאל ַא ךרּוד יֹוזַא;
 ,רעטנעהָאנ לעססיּב ַא זײװרעטרָא נּוא ,ןרעדנא ןעגעג רעניײא טײװ ץנַאג זײװרעטרָא:
 ןיא רעטײװ ףיֹוא טרָאה תרּפ רעד ּואו ,רנַאל ןעֿכַאלֿפ ןעסיֹורג ַא ּוצ ייז ןעֿבײרגרעד:

 ןּוֿפ ,טיירּב רער ןיא ןעהעג ּוצ ןָא טּבײה נּוא , ןעהעג ּוצ םֹורָד ּוצ ןֹופָצ ןוֿפ גנעל רעד:
 ןעֿכלעװ טימ ,לקדח ךייט םעד ,רעדּורּב ןייז טימ ןענגעגעּב ּוצ ךיז ,חרזמ ןייק ברעמ:

 ררע סַאּפ ןעגנַאל ןעטיירּב םעד ךרּוד ,ןועװעג טריישּוצ געוו ןעגנַאל ןייז ןיא זיא רע
 רעד יקַאט ךיז טֿפערט דנעגעג רענעי ןוֿפ טיירּב עצַאג יד גידנעהעגֿכרוד , יז ןעשיווצ
 טרעוו ןעֿכײמ עסיורנ ערייּב יד ןוֿפ ,םהיא ןיא ןײרַא טלַאֿפ ,לקרח םעד טימ תרפי
 סָאװ נּוא ,םורד ןייק ןֹופצ ןוֿפ ךיילג רעטמייװ ךיז טהעג רעֿכלעװ ,ךייט רעטיירּב ןייא
 :העמ ןיא רעטייוו גּוא רעמייוו ץלַא ךיז רע טלײהטּוצ ,םִי םּוצ ּוצ טמּוק רע רעטנעהָאנ;
 ןיא ,רעטרָא ערערנּוזעּב ןיא ,עללַא ךָאנרעד ןעללַאֿפ עֿבלעװ ,ןעֿבײט ענלעצנייא ערער:
 ,(* ןײרַא ןעזּוּב-רעעמ ןעשיזרעּפ

 םער ויּב ןופצ ןעֿכוה ןוֿפ , ןעֿבײט ערייּב יר ןעשיווצ דרע סַאּפ רעצנַאג רעד
 ןעֿפּורעגנָא לעּביּב יר טָאה ,ןירַא לקדח ןיא טלַאֿפ תרפ רעד ּואוו ,םורד ןעגירדינ:
 , רנַאל ןעֿכײט ייװצ סָאד : טסייה סָאד ,םִיַרַהַג

 :ָאה ,ןעֿכײט ייווצ ןעשיווצ טגיל דרע סַאּפ רעטיירּב נּוא רעגנַאל רעד לייוו נּוא

 סָאר ,(עזטפסץס18!ג) ַאימַאמָאּפָאסעט, : ןעֿפורעגנָא רנַאל עּבלעזסָאר ןעֿבירג יד ןעּב:

 ,רנַאל ןעֿבײט ןעשיווצ:
 זיא ,םַי ץזיּב לקרח ן'מימ ךיז טגינײארעֿפ תרּפ רער ּואוו ,דנעגעג עצנַאג יד

 , דנַאל:ַאטלעד ַא

 .גניצ ַא יו ךיז טהיצ רעֿכלעװ ,םי ןיֿפ קיטש ןימ ַאזַא ; טסייה ,ףלָאג רערָא ןעווּב-רעעמ (*
 : ןעמָאנ םער טימ טנעֿבײצּב סע טרעװ ןעשיססור ןיא ..ןײרַא הָׁשַּבִי רעגימּורַא רעד ןיא ןילק רעדָא:

 ,ס041אטע רעדא ,21000404 22ם'ש-
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 ,רנעגעג עֿכַאלֿפ ערעי טנעֿכײצעּב ,לֵלְכַּב ,טציא טרעוו ײַאטלער,ןעמָאנ םעד טימ
 זיא יז שטָאח ,ןַײרַא םַי ןיא ךיז טסיג ךייט רעניילק רערָא ,רעסיֹורג ַא ץעגרע ּואוי-
 ,טעװעג םַי לָאמ ַא זיא ַאטלעד עדעי .םִיַרְצִמ ןיא ַאמלער יד יװ גיקע:יירד יֹוזַא םינ-
 ?יוט ןיא , ּבָא ךיז טצטעז סָאװ ,דרע נּוא דמַאז לעיֿפ ןָא טגָארמ ךייט רעדעי לי רונ
 נּוא רעֿכָאה ץלַא גערּב םיייּב רנורג רעד טרעװ ,םִי ןיא ,דנאנײאֿבָאנ ןרהָאי רעדצעצ
 השּבי ענעמוקעגּוצ קיטש ַאוַא . הָׁשֶּבַי עיינ ַא םַי קיטש ַא ןוֿפ טרעוו סע זיּב ,רעֿבָאה:
 טגָארט ךייט רעד סָאװ ,דרע טרַא םעד ןּוֿפ ,ךילריטַאנ ,ךיז טדנעװ סע .,ַאטלעד ַא זיא
 דנּורג רעד זיא ,טַאהעג גערּב םענעי ייּב טָאה םי רעד סָאװ ,דנורג םעד ןופ נּוא ןָא
 םהיא ףיֹוא רמַאז ןעטרַאה רּונ טָאה ךייט רעד נּוא ,ןזעוועג רעֿכײלג ַא גּוא רעֿכַאלֿפ ַא
 ןנָאק סָאװ ,עטסיוו עגידמַאז קיטש ַא ַאמלעד יד טרעוו ,טצעזעגּבָא נּוא ןעגָארטעגנָא
 ןייק ןיא רעּבָא ,ןערנירג ּוצ ָאד רעשיֿפ רַאֿפ רעֿפרָאר רעדָא ,טדָאטש ןייז טּונ רַׁשָּכָא-
 -לָאמ ַא טרָאד םי רנּורג רעד רעּבָא זיא ; ןעצנַאלֿפ נוא ןעָאז ּוצ רהיא ףיֹוא םינ טלַאֿפ
 יד טרעוו ,םייַלש ןענימעל ַא ,דמַאז טָאטשנַא ,טגנערּב ךייט רעד נּוא ןזעוועג ךַײלג טיִנ-
 ןעּפמּוז ללוֿפ זײװרעטרָא נּוא רַאּבטֿכורֿפ רהעז זײװרעטרָא ,דנעגעג עגימעל ַא ַאטלער;
 ןרהעמרעֿפ סע ּואוו נּוא ןעזָארנרעססַאװ ענעדישרעֿפ ןעסּכַאװ סע ּואוו , סערעזָא גּוא;
 , םיִאּורְּב רעססַאװ ערעדנַא נּוא שיֿפ לעיֿפ ךיט

 רַאֿפ רערַאּבטֿבּורֿפ ךָאנ נּוא ,ןעטּפיגע ןיא ַאטלעד יר זיא רנעגעג עגימעל ַאזַא
 ןיטימ תַרְּפ רעד ּואוו טרָאד , רנַאל ןעֿבײט:ןעשיװצ םעד ןּוֿפ ַאטלעד יד זיא ,ענעי
 , ןײרַא םַי ןעסיזרעּפ ןיא ןעללַאֿפ לֶקוַח

 ץלַא ךיז טצעז סָאװ ,םהעל נּוא דמַאז רֶרֵסְּכ ךָאנ ןעגָארט ןעֿכײט יר יװ יזַא

 ַאטלער עדעי זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ ,ןירַא ןעללַאֿפ יז ּואוו םי גערּב ןיא .ּבָא רעטייוו

 ןעֿביײמ יד ןוֿפ ַאטלעד יד . ןרעװ רעטיײירּב ץלַא נּוא רעסָארג ץלַא טייצרעד טימ זּומ

 :ערעגסיוא זיא סע נּוא , רעסָארג נּוא רעסָארג ךיֹוא טציא ךָאנ ןרעוו לֵקָדֵח נּוא תָרָּפ
 סָאד .דנַאל יי טַארדַאװק 10, ּוצ טרָאד טמּוק רהָאי 0 עה זַא ,טנעֿכ
 60 ןיא רעסָארג ַאטלער יד גּוא רענעלק םי רעד ץלַא טרעװ לעיֿפ ױזַא טימ : טסייה
 ןיא רהיא ןיא סָאװ , עימַאטָאּפָאסעמ טֿפלעה םֹורָד עצנאג יד טלַאה טציא ,טייצ רהָאי
 150 ויּב 100 ןוֿפ נּוא גנעל יד רעטעמָאליק 208 ,לָכָּב דנַאל עגילָאמ ַא סָאד ןועוועג

 רונ ;רעטעמָאליק טַארדַאװק 16,000 ןוֿפ ץַאלּפ ַא זיא םָאד סָאװ ,טיירּב יד רעטעמָאליק

 זיא ,רעטעמָאליק טַארדַאװק 14 ּוצ טמּוק רהָאי 60 עללַא ןיא זַא ,גנונֿכער רעד טול
 רהעמ טשינ ץַאלּפ ַא ןיא ןענַאטשעּב קירּוצ רהָאי דנעזיוט 4 טימ דנַאל עצנַאג סָאד
 עגיטציא סָאר יװ רעסָארג םינ זיא סָאר סָאװ , רעטעמָאליק טַארדַאװק 58,000 ןּוֿפ
 , קרַאמענָאר ךיירנינָאק

 .ֿפַאלֿפ םעד ןּוֿפ ,ןעֿכײט ערייּב יר ןעשיווצ ררע םַאּפ רעגנַאל רעצנַאנ רער
 ןעשיורעפ םעד זיּב ,ייז ןֹופצ ןיא ןָא דנָאלָֿאה ןעשינעמרַא םער רעטנוא ןוֿפ דנַאל



 ,עטֿפישענ;טלעוו יה 100

 ךןזעועג טלייהטוצ רעטָאּפש זיא ,טייז םֹורָד ןיא ןײרַא ןעללַאֿפ ןעֿכײמ יד ּואוו ,םַי
 יר נּוא ,רּושַא : ןעסייהעג טָאה טֿפלעה ןֹופָצ ערעסָארג נּוא ערעֿכָאה יד ,ןעייווצ ןיא
 ץֶרָא) ַאָארלַאֿכ רעדָא לֶבָּב ןעסייהעג טָאה ,םִי ן'זיּב טֿפלעה ערענעלק גּוא ערעגירדינ
 ,(םיִרְׂשַּכַה

 =רעֿפ רעריוו לּוּכַמ ץרָאנ ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ןנעװ : טלהָאצרער לעּביּב יר
 ןעּבָאה ,ןעצטעועּב ּוצ ךיז ּואוו דנעגעג עיינ ַא ןעֿבוװסױא ךיז גידנעהעג נּוא טרהעמ
 צָאּפש .טצטעועּב טרָאר ךיז ןעּבָאה נּוא רֶענֶׁש דנַאל םעד ןיא לָאהט ַא ןענוֿפעג ייז
 +םרע , ןעמ טהעו ןײללַא םעד ןוֿפ . (+ לֶבְּב ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רנַאל סָאר ןעמ טָאה רעמ
 ,,סנעטייווצ נּוא ,ןייז רנעגענ ערַאּבטֿבורֿפ ַא רהעז טוומעג טָאה לָאהט רענעי זַא ,סנעט
 ,הָנָלְּפַה רוד ן'רַאֿפ רעהירֿפ טייצ ַא טנהָאװעג טרָאד ןיוש ןעּבָאה ןעשנעמ זַא
 ויּב ןענייז , גידנעהעגייּברַאֿפ רּונ טלהָאצרער לעּביּב יר סָאװ ,תֹועיִרְי ערייּב יר ג

 טסּואװעג טָאה טלעװ יד סָאװ ,ןזעװעג תועירי עניצנייא יד םייצ רעטצעל רעד
 יד ןיא .טצטעזעּב דנַאל םעד ןיא ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ןנעוו ,ןעטייצ עטסרע יד ןוֿפ
 ענעטָאשרעֿפ לעיֿפ ןרָאװעג ןעּבָארגעגסױא לבּב ןיא ןענייז רהָאי עֿכילטע עטצעל
 ךָאנ ךיז ןעּבָאה ןעטנעמַאדנּוֿפ ערעייז ןיא סָאװ ,לעּפמעמ נּוא ןעטסַאלַאּפ ,טדָאמש
 סָאװ ,ןעטֿפירשֿפױא ןעטרַא ערערנַא נּוא רעניימש עטצירקעגסיוא ןענוֿפעג ץנַאנ
 ערעטָאּפש ףיֹוא רֶכָז םלַא ,ןרָאװעג טרעימעגנייַא ןעטנעמַאדנוֿפ יד ןיא ַארטסקע ןענייז
 , טיֹוּבעג ןעטסַאלַאּפ נוא ןעלּפמעט ענעי ןעּבָאה סָאװ , יד ןּוֿפ תורוד

 רעגימציא רעד רַאֿפ רהָאי דנעזיוט 4 טימ ןיֹוש זַא ,סיֹורַא ןעמ טהעז יז ןּוֿפ == -
 5ַאּפ ,טרָאטש רּונ טינ לבּב ןיא ןעשנעמ ןיוש ןעּבָאה , גנונֿכער טייצ רעשיאּפָארייַא
 נּוא ,טַאהעג בַהְּכ ַא ךיוא ןיֹוש ןעּבָאה ײז רעּבָא ,ןעיֹוּב טנָאקעג לעּפמעט נּוא ןעטסַאל
 .ןעטלַאהעּב ּוצ רֶכָז ַא םיִׂשֲעַמ ערעייז ןוֿפ נּוא ךיז ןוֿפ , טסּואוװעג םייקגיהטָאנ יד ןּוֿפ

 רעהירֿפ גנַאל ןיוש ןעּבָאה ןעשנעמ ענעי ַא ,טוייוו סָאר גּוא ,תֹורוד ערעטָאּפש ףיֹוא
 גנורליּב ןיא עֿפוטש עֿבױה ַאזַא ּוצ ןענייז יז ויּב ,רנַאל םענעי ןיא ןענהָאװ טוּומעג
 , ןעמּוקעג

 ,ןענוֿפעג ןעטנעמַארנוֿפ יד רעטנוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמֿפירשֿפױא ענעי ץיוח
 ןעגנּוּביײרשעּב לעיֿפ ןעּבילּבעג ךיוא ןענייז ,לבּב ןּוֿפ טײקטלַא יד ףיוא ןעזיײװ סָאװ
 , ןועװעג לָאמ ַא זיא ררע ענעי רַאּבטֿפּורֿפ יװ ,ןעמיײצ ערעטָאּפש ןיֿפ

 זיּב 9 ןוֿפ ןעּבעגעגסױרַא טרָאד דרע יד טָאה ןעטרַא:טיֹורּב ערעדנַא נּוא ץייוו
 ,,יורטש סער ןּוֿפ רעטָאלּב:זָארג יר ,טעײזרעֿפ טָאה ןעמ לעיֿפװ רהעמ לָאמ טרעדנוה 3
 יורטש ןעטרַא ערעדנַא ,ןזעוועג טיירּב יד רעגניֿפ 4 ןענייז ,ןעסּכַאװ םעד רנרהעוו

 =ורעג סע טָאה לעּביּב יר רּונ ,רעיֹוהטסעטטָאג : לָאּיאָבָּב ןעֿפורעג סע ןעּבָאה םיִרְׂשַּכ יד (*

 ('מ ,איי תישארב) ץראה לכ תֹּפִש תא 'ה ללּב םש יב ,ללּב ,סיֹוא טוייוו סע יו ,ןע8
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 רניװ ַא סָאװ ,רענרעק עֿכילטע ןוֿפ .ךייה יד רעמיוּב יװ ןעסּכַאװעג ןעּבָאה -
 נוא טעָאזעג טינ ,רעדלעֿפ ערערנַא ןענייז ,ןעגָארטרעֿפ לָאמ ַא טָאה רעססַאװ ַא רעדָא
 יר ןיא .ןערָאק טימ נּוא ץייװ טימ ןועוװעג טקעדעּב זייװ ןעטסרעוו ,טרעקַאעג טינ
 יד ןוֿפ טסַאל רעד רעטנּוא ןעֿכָארּבעג ךיז ןעגייװצ יד ןעּבָאה רעדלָאװ:ןעמלַאּפ
 לעיֿפ ױזַא ןענייז ןעלטייט ,ייז ףיֹוא ןעסּכָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעלטייט עגיטֿפַאז עסיורג
 טנָאקעג הימ ןהָא ךיז ןעּבָאה תֹומֲהָּב נּוא ןעשנעמ זַא ,דנַאל םענעי ןיא ןועװעג
 יד םיֹוא טנעֿכער טייצ רענעי ןוֿפ דעיל טלַא ןייא ,רהֶאי ץנַאג ַא יז ןּוֿפ ןרהָאנרעד
 רעטָאלּב יד ,םיוּבלעטײט םעד ןוֿפ טַאהעג טָאה שנעמ רעד סָאװ ,ןעצטונ 0
 טגיטסעפעּב יז טימ ,ךַאד ןייז ּוצ רע טקעד יז טימ ,ןנוז רעד ןוֿפ םהיא ןעציש
 םהיא טצונ ץלָאה סָאד ,רעגעלמֿכַאנ ןייז רעטנוא רע טעּב יז טימ ,רנָאװ ענייז רע
 ענייז ןוֿפ ןעהעג סָאװ ,רהָאה יד ,זיֹוה ןייז ןעיֹוּב ףיוא נּוא םיִלַּכ ענעדישרעֿפ ףיֹוא
 יד ןוֿפ ,רעֿביּפעט ןיא יז טּבעװ נּוא קירטש סיֹוא רע טֿכעלֿפ ,םִיֹורַא ןעלצרָאװ
 ײלרעללַא ךיֹוא ,קנַארמעג ײררעללַא נּוא גינָאה טֿכַאמ ,ךיז רע טרהָאנרעד טֿפורֿפ
 טֿכױרּברעֿפ ענייז רענרָאק עטרַאה יד טסּבלעז ,קנערק ַא ןוֿפ םהיא ןעלייה סָאװ ,ןעּבלַאז
 ,ןעללַאטעמ ענייז ןעצלעמשּוצ ןעמַאווצ ןעֿכַאמ ּוצ רעײֿפ נּוא ןענערּב ףיֹוא רע

 סערעוָא נוא ןעֿכײט יד ןועוועג ןענייז , טֿכּורֿפ טימ רערלָאװ יד יו ללוֿפ יֹוזַא
 ,טסָאקעג טינ הימ לעיֿפ ןייק טָאה ןעגנַאֿפ ּוצ יז סָאװ ,שיֿפ ןעמרַא עללַא טימ
 .ייז ןּוֿפ ןועוועג טֿבידעג טעְמַּכ זיא רעססַאװ סָאד לייוו

 ןעשנעמ יר סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא דנעגעג רענעי ןּוֿפ טײקֿבײר אזַא ייּב
 טלָאװ נּוא .טרָא רעדנַא ןיוא ןיא ץעגרע יװ טצטעזעּב רעהירֿפ טרָאד ךיז ןעּבָאה
 ענעי םיוועג ןעטלָאװ ,טַאהעג תֹונֹורְסֶח ןהֶא רָאג תֹולֲעַּמ רעמיול דנעגעג יד רּונ

 םּורָאװ ,דלַאװ ןיא תֹויַח יד יו ןרָאװעג טעדליװרעֿפ נּוא ליוֿפ טרָאד ןעשנעמ עטסרע |
 .טייּברַאעג טינ ןעטלָאװ יז ןנעוו ּוליִּפֲא טלהעֿפעג טשינ רָאג טרָאד יז טלָאװ םע
 לעטטימ:סגנורהַאנ לעיֿפ יֹוזַא ךילרהַאי רהָאי ןעּביג ןעֿכײמ נּוא רעדלָאװ יד ,דרע יד
 קילג םּוצ ?ןעטייּברַא נּוא ןעהימ שנעמ רעד ךיז ללָאז סָאװ ּוצ נּוא ,םיּברַא ןהָא

 עטסרע יר סָאװ ,הָלֵעַמ ַא ךָאנ ,תולעמ ערהיא עללַא ּוצ ,רנַאל סנעי טָאה רעּבָא !
 םִיַרְצִמ- יװ טקנּוּפ ,ןעזיװעגסיֹורַא ןֹורָסִח ןעסיורג ַא רַאֿפ ּבײהנָא ןיא ךיז טָאה ןעשנעמ

 יװ נּוא ,ןעמלעז רהעז ןעגער ַא ,ןעימַאטָאּפָאסעמ םֹורָר ןעגינדינ םעד ןיא ,ָאד ךיוא זיא -
 ָאד ןעצײלֿפ ,ררע יד טעטֿכורֿפעּב נּוא רהָאי עללַא סיֹוא לינ רעד טצײלֿפ ןעטרָאד

 נּוא ,בֶרֲעַמ נּוא חָרוִמ ןיא ,ןעטייז ערייּב ןיא ןעהעג סָאװ ,ןעֿכײט ערייּב יד םיֹוא
 רעגנַאל ַא דנַאל עצנַאג סָאד טעמִּכ זיא םירצמ דנרהעוו רּונ ; דרע יד ןעטֿכורֿפעּב
 ,םִיַנַהנ דנַאל עצנַאג סָאד יא ,גרעּב ייוצ ןעשיווצ לָאהמ רעֿכײלג נּוא רעלָאמש
 סָאװ ,רענירדינ נּוא רעֿפָאה זײװרעטרָא ,דרע סַאּפ רעֿכײלג טינ רערעטיירּב לעיֿפ א

 רָאנ ,ןעּביילּב ןערָאש םעד ץּוח נּוא רעקרַאטש גנוצײלֿפסיוא יד זיא םעד ּבעילוצ |
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 ןענהָאװ סָאװ יד רַאֿפ ןעדנעגעג ערנּזעג טינ נּוא ןעפמוז לעיֿפ , גנּוצײלֿפסױא רעד
 , יז ןוֿפ מנעהָאנ

 ןיא ןעשנעמ רנעויוט עגינייא ןעמּוקעג ןענייז סע : רָאפ טציא זנּוא רימ ןלעטש
 ןעּבָאה ןעמ ןנָאק ָאד גנירג יװ נּוא םּוג יװ ןהעזרעד ןעּבָאה נּוא רֶעְנִׁש לָאהט םעד
 נוא ץייוו ןעּביג עטעָאזעג טינ ,עטרעקַאעג טינ רערלעֿפ ,טֿכױרּב ןעמ סָאװ ץלַא
 =יילג רעייז ץעגרע ןעּבָאה יז סָאװ , ןעטֿפורֿפ ןעּביג עטצנַאלֿפעג טינ רערלָאװ ,ןרָאק
 יר ,ןעצטינרעפ נּוא ןעסעֿפיױֹוא ןענָאק יז לעיֿפװ רהעמ לעיֿפ נּוא , ןהעזעג טינ ןעֿכ
 ,רעטיול נּוא ןייר גידנָאטש זיא לעמיה רער ,הָנָּכַס נּוא הימ ןהָא שיפ ןעּביג ןעֿכײט
 ןֶדֵע-ןֵנ ןּופ לָאמ ַא ןעשנעמ ענעי רונ ןעּבָאה .רנּוזעג נּוא ןעקורט ,םרַאװ זיא טפול יד
 .ןענופעג ןֵנ םענעי ָאר ןעּבָאה יז זַא ,ןעניימ םוומעג םיװעג יז ןעּבָאה ,טרָאהעג
 סָאװ נּוא ,דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא ןעסָאגרעֿפ רעסַאװ ַא סעּפע ךיז טָאה רעּבָא גנּולצּולּפ
 =נּורטרעד ןענייז לעיפ ,ןעגיטשעג רעֿבָאה נּוא רעֿבָאה ץלַא רעססַאװ סָאר זיא גָאט ַא
 ערעֿבָאה ףיֹוא ץענרע ןעטער ּוצ ךיז טַאהעג טייצ ךָאנ ןעּבָאה לעיפ ,ןרָאװעג ןעק
 ?עֿבָאה ןענייז םּומעמּוא יװ רעּבָא ;טייוו טינ טרָאד ןענײז סָאװ ,גרעּב רעדָא , ןעדנעגעג
 ןענַאק ערַאּבטֿבורּפ יד טסּבלעז ,רַאּבטֿכורּפ ןנעוו ןעטלעז גרעּב נּוא ןערנעגעג ער
 ןעּבָאה טָא ,גנוגנערטשנַא גּוא הימ ערעווש ךרּוד רּונ רענהָאװנייַא ערעייז ןרהָאנרעד
 םינ רערעֿביז יקַאט ןענייז גרעּב יר זַא ,ןענעקרער טומעג דלַאּב ןעשנעמ ענעי
 , ןעקּורט נּוא רעטיּב ,רעווש זיא יז ףיֹוא ןעּבעל סָאר רעּבָא ,ןרעװ ּוצ ןעקנּורטרעד
 ןיא טציא ןעהעטש ייז רּונ ,טֿבורֿפ טימ רערלָאװ לעיֿפ יֹוזַא ךיז ןעהעז ןעטנּוא טרָאד
 רעססַאװ םָאד .רעגנּוה רַאֿפ ןעּברַאטש נּוא ייז ןעציז ָאד נּוא ,רעססַאװ ן'טימ
 :ּוצ ַא זיא סע טניימעג ,ּבָארַא קירּוצ ןענייז ןעשנעמ יד ,ןעללַאֿפעגּבָא ךילדנע זיא
 טקניּפ רּונ ,לָאמ ַא ךָאנ ןעֿפערט טינ גנּוצײלֿפסיױוא ַאזַא עו ךיג יֹוזַא ,ןזעוועג ללַאֿפ
 רעריװ זיא לייהט ַא ,ןעמּוקעג לָאמ ַא ךָאנ גנוצײלֿפסיוא יד זיא םּורַא רהָאי ַא ןיא
 ,טעטערעג גרעּב יר ףיֹוא רעריװ ךיז טָאה לייהט ַא נּוא ןרָאװעג ןעקנורמרעד
 :רעֿפ ןיֹוׁש יז ןעּבָאה ,רהֶאי ּוצ רהֶאי ןּוֿפ טלָאהרעדיװ ךיז טָאה עּבלעז סָאר זַא גּוא
 ןעמ גּוא ,דנַאל םעד ןיא גנּוניישרע עֿכילנהָאװעג ַא זיא גנּוצײלֿפסױא יד זַא ,ןענַאטש

 ןעמישנָא ןעּבײהעגנָא טָאה םָלֹוע רער נּוא ,טמוק יז רערהע טיירגענּוצ ןייז ףרַאד
 טייּברַא יד ,טצעועּב ךיז ןעּבָאה יז ּואוו ןעינָאלָאק יד םּורַא ןעלַאװ עקיד נּוא עסיורג
 רעגינעוו גנוצײלֿפסױא רעד ןוֿפ ןיוש יז ןעּבָאה רהָאי ַא רעּביא ,ןעגנולעג ייז טָאה
 ןעֿכַאמ גנּוגעװעּב נּוא הימ וַא ,רלַאּב טגייצרעּביא יז טָאה םייּברַא יד ,ןעטילעג
 נּוא רהעמ טסּבלעו ךיז םסע טייּברַא רעד ךָאנ ,רערעטנּומ נּוא רעשירֿפ ןעשנעמ םער
 ןנוז רעסייה רעד רעטנּוא גידנעציז יו ,הֶאָנֲה נּוא םַעַמ רהעמ ןעסע ןיא טלהיֿפ ןעמ
 :עג ייז ייּב טייּברַא יר זיא םּורַא ֹזַא ,דנָאה עטגעלעגנעמַאווצ טימ גָאמ ןעצנַאג ַא
 ,רעּפרָאק ןעצנַאג ןוֿפ טײקשירֿפ ּוצ נּוא ןעסע םּוצ הָאּופָר ַא ,ךַאז ןעגינגרעֿפ ַא ןרָאװ
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 שמייּב רעד רעטנּוא רענעגנּואווצעג ַא םינ זיא נּוא ךיז רַאֿפ טייּברַא רערעי ןנעוו שֵרּפִּב
 ּוצ רנַאל םּוצ ןעשנעמ עטסרע יד טָאה דנַאל ם'נוֿפ תֹולֲעַמ יד .רעשררעהרעּבָא ַא ןּוֿפ
 סע זיּב ,ןעטייּברַא טנרעלעג גּוא ןעגנּואווצעג ייז ןעּבָאה תֹונֹורְהֶח ענייז נּוא ,ןעדנּוּבעג
 . ןעּבעל טנָאקעג טינ טייּברַא ןהָא ןיֹוׁש טָאה סָאװ ,רֹוד רעיינ ַא םיֹרַא יז ןּוֿפ זיא
 ןעּבָאה רעּבירַאד ,טסָאקעג הימ נּוא טייצ גינעוו ייז טָאה זייּפש נּוא גנורהָאנ רעייז
 יז זַא .טיּברַא עֿבילצטּונ ײלרעללַא ןיא ןעגנערּברעֿפ תֹוחּכ נּוא טייצ יד טנָאקעג יז
 ,ייז זיא ןועוועג גיטרַאֿפ ,ןעֿכַאמ ּוצ רעֿכיז ןעּבעל רעייז ,טיּברַא רעד טימ ןיוש ןענייז
 .יורג ַא ןעֿכַאמ ּוצ ךיז ,ןעֿכױה ַא םרּוחמ ַא ןעיֹוּב ּוצ א עני הָוֲאַנ ןּוֿפ
 =עללַא יז טעוו םערּוהט רעד זַא ,טניימעג טימרעד ייז ןעּבָאה רׁשְפא נּוא ,ןעמָאנ 2
 םערּוהט ץיּפש םעד ןעטייוו ןוֿפ טעװ רעדעי .טרָא ןייא ףיוא ןעטלַאהנעמַאװצ ןע
 טָאה ןעקנַארעג ַאזַא זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ סע .ןעמּוק ּוצ קירּוצ יװ ןעסיוו גּוא =
 םעניילק ץנַאג ַא ךָאנ ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עטסרע יד רָאנ ןעללַאֿפנייַא טנָאקעג
 וּומ ררע עצנַאג יד זַא ,ןענַאטשרעֿפ טינ ןעּבָאה יז .טלעוו רעד ןוֿפ טַאהעג ףירגעּב
 ןעמלַאה ןענָאק גיּבייא ךיז ייז ןללעוו םערּוהט ַאזַא טימ טינ נּוא , ןרעו+טנהָאװעּב
 ןרעטלע ערעייז ןענַאװ ןוֿפ טרָאד זַא ,ןעסעגרעֿפ ןיוש ןעּבָאה ייז ,דנַאל רעייז ףיֹוא
 יז ןעמּוקנָא ןענָאק עֿכלעװ ,ןעשנעמ ךָאנ ןעּבילּבעג ןענייז ,רעהַא ןעמוקעג ןענייז
 ּוצ גיּבייא ןיֹוש ָאד טניימעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,דנַאל ןעטּוג םעד ןוֿפ ןעּבײרטּוצסױרַא !
 ,רעקלָאֿפ גּוא ןעמַאמש עיינ טייצ רער טימ ןעמּוקעגנָא יקַאט ןענייז םע .ןעּביילּב !
 ךיז ןעּבָאה ייז ויּב ,רענהָאװניַא עטסרע יד טימ ןעמירטשעג סיוועג ןעּבָאה עֿכלעװ |

 אר ןעמ טָאה עֿכַארּפש ןייא טימ קלָאֿפ ןייא טָאטשנַא גּוא ,דנַאל ןיא ןעגנּורדעגניירַא
 :;רּפש ערעדנּוזעּב טימ ןעדער נּוא רעקלָאֿפ ענערישרעֿפ ןיא ךיז ןעלייהט ןעּבײהעגנָא
 םינ טָאה ןרעדנַא םעד רענייא ,ןרָאװעג רעגרָא ץלַא םע יא רעמייוו סָאװ ,ןעֿכ
 יד רַאֿפ ןעטערטּבָא טוּומעג ערעֿבַאװש יד ןעּבָאה גידנעלָאװ םינ נּוא .,ןענַאטשרעֿפ
 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרעֿפ רעריװ ןעשנעמ יד טרָאד ןוֿפ ןענייז יֹוזַא גוא ,ערעקרַאטש
 , ןעֿבײט יד םּורַא ןעדנענעג ענערישרעֿפ

 :יֹורּב ןעשנעמ זַא ,הָנָלָּפַה רֹוד םעד ןּוֿפ עטֿכישעג רער טימ ןָא טזייוו לעּביּב יר
 , ןרעסעּבסיױא גוא ןעריווּוטלּוק ּוצ דרע עצנַאנ יד יֵדָּכ ,ןענהָאוװעּב דרע עצנַאנ יד ןעֿכ
 .ףענעי ןיא רשּפָא ,ןיֹוש זיא םע יװ ןייז רעֿכיז םּוטעמּוא ללָאז ןעּבעל ךילשנעמ סָאד

 ,רֶעְנָׁש דנַאל םעד ןיא ןזעוועג רעֿכיז ,טייצ
 ,םֵבָּב : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טרָאטש עטסרע רעייז ןעּבָאה רענהָאװנייַא עטסרע יד

 , =עג ןעּבָאה יז ןעֿכלעװ ּוצ ,ּולֵא םעד ןּוֿפ רעיוהט רעד , סע טיירעּב שיאָרלַאֿכ ףיֹוא
 ' .סיוא ַא ,לֵלָּב ןעֿפורעג לבב טָאטשנַא רשפא םע ןעּבָאה רעקלַאֿפ עשיטימעס יד .טניד

 םלַא ףיוא םייצ רענעי ןיא ןעמ טָאה טלעװ רעד ןיא טרָא ןייק ןיא לייוו ,גנּושימ
 ,רנַאל םעד ןיא יו טרערעג טינ ןעֿכַארּפש לעיֿפ

 יי ר, אי נג... יי,  ,י עי.
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 ןוֿפ ,טשימענסיוא רעקלָאֿפ ענערישרעֿפ יר טרָאר ךיז ןעבָאה טייצ רעד טימ

 -- ןעֿבַארּפש ענערישרעֿפ יד ןוֿפ נּוא עססַאר ןייא ןרָאװעג זיא ןעססַאר ערערנּוזעּב
 ןעמ סָאװ ,ןעטֿפירשֿפיוא עטסעטלָא יר ןענייז רעּבירַאד , עֿכַארּפש ענײמעגללַא ןייא

 יז ייז לייוו ,ןעזָאלּוצֿפױא ןזעוועג רעווש יֹוזַא ,ןענוֿפעג טציא רנַאל םענעי ןיא טָאה

 ןּוֿפ רעטרָאװ טשימעגניירַא ןענייז רהיא ןיא סָאװ ,עֿכַארּפש ַאזַא ןיא ןעּבירשעג ןענ

 8ֿ5יֹוא עֿכלעזַא ןּוֿפ .ןעֿכַארּפש ערערנַא ךָאנ נּוא עשיטימעס ,עשיטישּוּכ , עשילָאגנָאמ
 -ַארוט יד ןזעוועג ןענייז רענהָאװנייַא עטסרע יד רָאג זַא ,ךיֹוא ןעמ טהעז ןעטֿפירש

 ,םֶהייֵנְּב רערָא ,םיִשּוּכ ןעמּוקענּוצ ןענייז יז ךָאנ ,עססַאר רעשילָאגנָאמ רעד ןּוֿפ ,רעינ
 . טשררעהעג רנַאל םעד ןיא טָאה סָאװ ,רֹורְמִנ טמַאטשעגסױרַא טָאה סע ןענַאװ ןוֿפ

 .=לרעהרעּבָא יד ןעּבָאה עֿבלעװ ,םֵׁשייַנְּב יד ןעמּוקעגּוצ טרָאד ןענייז רעטָאּפש טסרע
 ןעֿפורעג ךיז יז ןעּבַאה ,רענהָאװנייַא עמסרע יד טימ גירנעשימסיוא ךיז נּוא ןעמּוקעּב גנוש

 *עגנָא רנעגעג עצנַאג יר ךיוא ךיז טָאה םעד ּבעילּוצ גּוא ,רעָארלַאֿב רערָא ,םיִרְׂשַּכ

 . ַאָארלַאֿב רערָא ,םיִדְׂשַּכַה ץֶרֶא : ןעֿפּור ןעּביה

 ,לֵבָּב ןּופ רענהאַוניא עטסרע יד

 5ּוצ טָאה ַאהֿמענַאמ רעטסירּפ רעשיטּפיגע רעד ןנעוו , טייצ רעּבלעזרעד ןיא טַעמַּכ
 (איעת .ג) יֿפ 990 ןיא ,לֶבָּב ןיא טָאה ,ןעטּפינע ןּוֿפ עטֿבישעג יר טלעטשעגנעמַאז
 ךיוא .לבּב ןּוֿפ עטֿבישעג יר טלעטשעגנעמַאוצ סָאזָארעּב רעטסירּפ רעשיאְרלַאֿכ רעד

 ,ןעּבירשעג לבּב ןּוֿפ עטֿבישעג יר טָאה ,רעּבײרש:עטֿבישעג רעשיֿבירג רעד ,טָארָארעה

 סָאװ ,לעסיּב סָאר נּוא ןרָאװעג ןלַאֿפרעֿפ ןעצנַאג ןיא עטֿבישעג םיסָאוָארעּב זיא רערייל
 ןעּבָאה רעּביירש ערערנַא סָאװ ,ןלעטש עֿבנַאמ רונ ןענייז ,רהיא ןוֿפ ןעּבילּבעג זיא
 סָאװ ןועועג רעװש זיא לבּב ןעגעװ עטֿבישעג ם'טָארָארעה ןוֿפ .רהיא ןוֿפ טנָאמרער
 :נָאמש רע טָאה ןזעוועג זיא רעגייטש ןייז יװ לײװ ,ןעּבײלקּוצסױא תָמָא נּוא סגיטֿביר
 םָאװ ,עטסגיטֿביװ סָאד ,ןעטקַאֿפ עֿבילטֿכישעג יװ ןעּבעירשעּב ןערנעגעל רהעמ גיר
 ,טסואװעג ,רּושַא ןּוֿפ גּוא לבּב ןּוֿפ ןעטייצ עטסרע יד ןּוֿפ ,גנַאל טינ זיּב טָאה ןעמ
 =נעהעגיּברַאֿפ יז ןוֿפ טלהָאצרעד לעּביּב יר סָאװ ,תֹועיִרְי עצרּוק יד ןועװעג ןענייז
 ונעג םינ תֹועירי עשילּביּב יר רעּבָא ןענייז טלעו עטרעלקעגֿפױא רער רַאֿפ . גיר
 גילרנעצ רָאּפ עטצעל יר ןיא . ןעסיװ ּוצ לבּב ןוֿפ עטֿבישעג עצנַאג יר יז ןוֿפ ןזעוועג
 עטרהעלעג ענערעישרעֿפ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה , םרערנּוה רהָאְי ןעט:19 םעד ןוֿפ ןרהָאי
 ,ןעגנוריגער ערעיײז ןוֿפ ףליה רער טימ ,ַאקירעמַא נוא ךײרקנַארֿפ ,רנַאלגנע ןוֿפ
 יו רהעמ :גּוא ,ןזעװעג לָאמ ַא ןעניז רּוׁשַא גּוא לבּב ואװ ,רעטרָא ענעי ;עּבָארנסױא
 רּונ טינ ןעּבָאה ייז .ןענוֿפעג טרָאר יז ןעּבָאה םלעטשעגרָאֿפ ךיז ןעּבָאה ייז לעיֿפ



 35 .לבּב

 =םיֹורג יד ןּוֿכ (תֹובָרּוח) ןעניַאּור יד טימ ןענוֿפעג הֶוְניִנ נּוא לָבָּב טרָאמש עטלַא יד
 ררע רעד ןיא רהָאי רנעזיֹוט ערערהעמ ןענייז סָאװ ,לעּפמעמ נּוא ןעטסַאלַאּפ עגיטרַא
 סָאװ ,ןעטַאלּפ ענעמייל טימ ןעקעטָאילּביּב עצנַאג ךיֹוא רעּבָא ,ןזעװעג ןעקנּוזרעֿפ
 ןעטקַאֿפ ענערשישרעֿפ ןלהָאצרעד עֿכלעװ , ןעטֿפירשֿפױוא טקירדעגנײא ןענײז יז ןיא
 .ןלהָאצרעד ייז סָאװ ףיוא עזייװעּב עגיטֿכיר ךיֹוא נּוא ןעמייצ ערעהירֿפ ךָאנ ןּוֿפ

 עטסעטמהירעּב יד ללוֿפ טציא ןענייז ןעלווָאטטֿפירשֿפױא ענעמייל עֿבלעזַא טימ
 . ןָארנָאל ןיא םּואעזּומ רעשיטירּב רעד זיא טלַאהניא ןייז טימ רעטסֿבײר רעד .ס'םואעוּומ
 רהעז ּבײהנָא ןיא זיא סָאװ ,טקערעּב בַתְּכ ַאזַא טימ עללַא טעמּכ ןענייז ןעלװָאט יד -
 רעד ןיא ןעשנעמ עטסעטרהעלעג יד טָאה סע נּוא ,ןעזעל ּוצ רעּביא ןזעוװעג רעווש -

 םער יװ ןענּוֿפעג לעסילש םער ךילדנע ןעּבָאה יז זיּב ,טסָאקעג הימ לעיֿפ טלעוװ

 . ןהעטשרעֿפ ּוצ טלַאהניא נּוא בתּב
 =לייק : ןעשישטייר ןיא ,תֹורֵתְיַה בתֹּכ :ןעשיאערּבעה ןיא טסייה בתֹּכ רעד

 עֿכלעוַא ןוֿפ טהעטשעּב רע לייוו ,אנמצססס98148 : ןעשיססור ןיא נּוא ,טֿפירש
 ןענייז תויתוא עללַא ,סענילק רערָא (סעקעווצ) לעגָאנ ּוצ ךיילג ןענייז סָאװ ,תֹויְתֹוא
 =ַאזּוצ ןעהעטש סענילק יד יװ רּונ ךיז טדנעוו סע ,סענילק עּבלעזיד ןּוֿפ ץלַא טעמּב- -
 סייווגיצנייא ,גנעל רעדָא טיירּב רעד ןיא ּוצ ,םּורק ּוצ ךיילג ּוצ ,טלעטשעגנעמ |
 רּונ יז ןענעֿכײצעּב ּוצ ,טסּואװעג טינ ןעמ טָאה םעד ץּוח .טצעזעגנעמַאזוצ רעדָא !
 ןעמ יא ,תֹורְעְׁשַה עגינױֿפרַאש נּוא הימ לעיֿפ ךָאנ ,םרָאװ ץנַאג ַא ּוצ תֹוא ןייא |
 רּונ לָאמ ַא נּוא רעטרָאװ עצנַאג יז ןענעֿכײצעּב לָאמ ַא זַא ,ןעגנַאגרער ךילדנע |
 =עי טנעֿכײצעּב יז ןּוֿפ עטלַא יד רָאנ ןיא ,(הָרָבַה) טרָאװ ַא ןּוֿפ עּבליז ענלעצנייא ַא :

: 
: 
ּׂ 
"+ 

 רהעמ טשינ ןענעֿבײצעּב ערעטָאּפש יד ,טרָאװ ץנַאג ַא ,טהעטש רע יװ ,ןעֿבײצ רעד:
 טזּומעג ןעמ טָאה ןהעגרעד ּוצ סָאד רּונ ,תֹורָבֲה עגיצנייא רעדָא תֹויתֹוא עגיצנייא יז !
 ןעמַאװצ תיֵּב-ףֶלֵא ןעצנַאג ַא ןעגנּולעג זיא סע ייּב ,ןעּבָאה רלּודעג גּוא ןעווירָאה לעיֿפ |
 טציא .ךיז טנעייל ןעֿפײצ רעדעי יװ ןעניֿפעג ּוצ םיִלָלְּכ עללַא יד נּוא ןלעטש ּוצ |
 רעדעי יז טנעייל ,טסּואוועּב ןיוש ןענייז םיללּכ עללַא טימ תיבףלַא ַאזַא זַא ,רעּבָא |
 ,ןעּבעירשעג ןענייז יז עֿבלעװ ןיא ,ןעֿבַארּפש עטלַא יר רּונ ןנָאק סָאװ ,רעטרהעלעצ |

 ,טֿבײל ץנַאג |
 =עוומ ענערישרעֿפ ןיא טציא זיּב ןיֹוש ןענייז סָאװ ,ןעלווָאמ עֿבלעזַא עללַא ןוֿפ |

 ; רערעי גּוא ןעמונעגּבָארַא םעיּפָאק עשיֿפַארגָאטָאֿפ ןעמ טָאה ,טלעמַאועגנייא ם'םּוא
 - ןייא ןיא עללַא ןוֿפ טלַאהניא םעד ןעועל םעיּפָאק עללַא יד ןוֿפ ןנָאק רעטרהעלעג

 ' רערעמָאּפש ַא ּוצ סָאװ נּוא רערעהירֿפ ַא ּוצ רָאהעג סע סָאװ ,ןייז רֵדֵסֶמ ייז נּוא טייצ

 ןוֿפ ,טלעטשעגנעמַאווצ עמֿבישעג יר טציא ןעמ טָאה ןעלווָאמ ענעמייל יד ןוֿפ גּוא ,םייצ
 , ןוֿפ עטֿכישעג עצנַאג יד ,רּוׁשַא גּוא לבּב ,טלעוו רעד ןיא רעדנָאל עטסעטלָא עדייּב יד
 םניֿפעג רעטײוו דהֶאי ַא סָאװ לייװ ,טגידנעעג טינ מציא זיּב ךָאנ זיא רערנָאל ערייּב ידז

 = יע ==

, 
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 :מָאה ןעמ סָאװ ,יד ןיֿפ רעּבָא ,ןעלווָאמ ערעטלע גּוא ערעיײג ךָאנ גּוא ךָאנ ץלַא ןעמ
 -רעּפ עללַא יר זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןיֹוׁש זיא ןעזעלעגרעּביא גּוא ןענוֿפעג טנייה ויּב ןיֹוׁש
 רּונ טינ ןענייז ,רערנָאל ַײװצ יד ןוֿפ טנהָאמרער לעּביּב רער ןיא ןרעװ סָאװ ,ןענָאז

 =עג ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עֿכילקריװ רעּבָא ,ןערנעגעל עשירָאטסיהרָאֿפ ןּוֿפ ןעדלעה
 .טרָאטש נּוא ןעטייצ עּבלעז יו ןיא ,טַאהעג זעמָאנ ןעשילּביּב ןעּבלעז םער ןעּבָאה נּוא טּבעל
 :רער טרעוו יז ןיא סָאװ ,ןענוֿפעג ןעלווָאט טָאה ןעמ ,ייז טנהָאמרעד לעּביּב יד יו
 הֵנְלַּכ נוא דַּכַא ,ְךָרָא ,לבּב טרָאמש יד ךיוא רעּבָא ןײללַא דֹורָמִנ רּונ טינ טנהָאמ
 ,םָליֵע ְךֶלֶמ רָמֹעָלְרֶדְּכ ןוֿפ ןעלהָאצרעד סָאװ ,ןעלװָאמ ;טריגער טָאה רע ּואוו

 .ןֶרָח נּוא םָרֶא-ןֵרַּפ ,םיִדָׂשַּב-רּוא ןיֿפ ְךיֹוא ,רֶסֶלֶא ךלמ ךויָרַא נּוא רֶעְנָׁש ךלמ לָפְרֶמַא
 -ףיֹוא לֶבָּב ןוֿפ עטֿבישעג עמלַא יר טציא ןעמ טלייהטּוצ ןעלווָאמ עללַא יד ןיֿפ

 ? : טרַא רעד
 =נּוא םעד ןיא טנהָאװעג טָאה הָנָלָּפַה רֹוד םעד רַאֿפ ךָאנ ,ןעטסרע םּוצ רָאג

 ,רימּוש ןעמָאנ םעד טימ קלָאֿפ ַא ,םִיַרֲהַנ רערָא ,ןעימַאטָאּפָאסעמ לייהט ןעטסרעט
 + רענש ץֶרָא :ןעֿפּורעג דנַאל סָאר ךיז טָאה רַאֿפרעד ,רֶעְנֶׁש : שיאערּבעה ףיֹוא
 ?ּורעגנָא הָכּולְמ ןייז טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא ךָאנ טנהָאװעג טָאה ןֹופְצ ּוצ רעֿכַאה לעפיּב ַא
 יד זַא ,ןעמ טהעז ,ייז ףיֹוא סָאװ ,ןֹוׁשָל נּוא בַתָּכ ןּוֿפ ,ןעלווָאמ יד ןוֿפ .דַּכַא : ןעֿפ
 :ריט עגיטציא יד ןוֿפ ןרעטלָארּוא : ,ה .ד , רעינַארּוט ןזעוועג ןענייז רעקלָאֿפ ערייּב
 גמייז רערערנַא רעד ןּוֿפ ,עססַאר רעשילָאגנָאמ רעד ןוֿפ סױרַא ןעמַאטש סָאװ ,ןעק
 -לָאֿפ ייווצ ,םיִנֵבָׁש ערעייז טנהָאװעג ןעּבָאה חָרְוִמ ּוצ רהעמ .לֵקָרֵח רעדָא ,םירגימ
 .ןַאשנַא ; ןעֿפורעג רנַאל ןייז טָאה סָאװ ,רעָאססָאק : ןעמָאנ םער טימ םנייא : רעק
 רעָארלַאֿב ערעטָאּפש יד נּוא ַאממַאליִא : ןעֿפּורעג דנַאל םנעי ןעּבָאה רערימוש יד
 ְהֶלֶמ רעטָאּפש רמועלרדּכ ויא דנאל םעד ןיא .(' םָליֵע ןעֿפורעג סע ןעּבָאה (םידשּכ)
 . ןזעוועג

 :מנהָאװעג טָאה ,לקרח טייז חרזמ ןיא גרעּב יד ּוצ רעֿכָאה ,םליע רעטניה
 גּוא ַאשּוש :ןעֿפורעג ןעמ טָאה דנַאל סנעי ,ריססיק : ןעמָאנ םעד טימ קלָאֿפ ַא ךָאנ
 עשיורעּפ יד ןּוֿפ גנוריגער רעד רעטנּוא ,רעטָאּפש) ןֵׁשּוש ןזעוועג זיא טרָאטשטּפױה יד
 ןוֿפ טטַאטשעגסיֹורַא ןעּבָאה ,ןעמ טנעֿבער ,רעקלָאֿפ ערייּב יד ,(הֶרָיִּבַה-ןֵׁשּוש ,עגינָאק
 ,"ןענַאמרעג:ָאדניא, : טציא יז טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,תָפְיייַנְּב יד

 ערערנַא טּבעלעג ןעדנעגעג ענעי ןיא ךָאנ ןעּבָאה , רעקלָאֿפ רעיֿפ יר ץוח
 נּוא ,רערימוש יד ןזעוועג ןענייז יז ןּוֿפ עטסערליּבעג יד רּונ ,רעקלָאֿפ גּוא ןעמַאמש
 ןענייז טֿפָא רהעז ,עגירּביא יר ףיוא טַאהעג גנושררעהרעּבָא יד זייוונעמייצ ןעּבָאה יז

 יע יי =

 .(א"כ ,'י תישארב) םש-ינּב יד ןוֿפ םליע טנעֿכער לעּביּב וד (9
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 ;קלָאֿפ ַא יװ רּונ טינ ,ןיוש ןעּבָאה עללַא יז ,ריָרַּכַא יד ןזעװעג רעשררעהרעּכָא יד ךיֹוא
 טַאהעג בַהְּב ַא ךיוא ןיֹוש ןעּבָאה יז רּונ ,םיִטָּפְׁשִמ נּוא םיִקָח ,תֹורמ םימ טּבעלענ
 ,טסַאלַאּפ רערָא לעּפמעט ןעיינ ַא ןעיֹוּב םייּב ,טײקגיהטמָאנ יד ןענַאטשרעֿפ נּוא
 ּרצ רֵכָז ַא יֵדְּכ ,ןעטלַאהעּב ּוצ טֿפירשֿפױא ןייא טימ .ןיימש ַא טנעמַאדנוֿפ ןרעמנּוא
 :םעד טָאה ןעמ סָאװ ּבעילּוצ נוא ןנעװ נּוא רעװ ,תֹורֹוד ערעטָאּפש ףיֹוא ןעזָאל
 =םיֹוא ענעּבָארגעגסױא עֿבלעזַא ּבעילוצ יקַאט נּוא ,טיוּבעג טסַאלַאּפ רערָא ,לעּפמעּט

 . ןעטייצ ערעייז ןּוֿפ נּוא יז ןּוֿפ טציא ןעמ טסייוו ןעטֿפירש
 -רהָאי 4000 יװ רהעמ ןיֹוש ךיוא רעּבָא ,רוָדַּכַא גּוא רערימּוש יד רַאֿפ רעטָאּפש

 -רעקלָאֿפ יז ןעשיוװצ ןעצעזעּב ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה ,גנונֿבערטײצ רעגיטציא רַאֿפ
 דנַאל סנעי טָאה דֹורְמִנ ןנעװ ,ןעטייצ ענעי ןיא רׁשְפֶא , םָחייֵנְּב יד ןּוֿפ ןעמַאמש נּוא
 ךיוא ןענייז יז עי םח ינּב יד ןוֿפ רערירּב ענייז טימ יז טצעזעּב נּוא ןעמּונעגנייא
 , ןעמּוקעב טֿפַאשררעהרעּבָא יד ,םייצרעד טימ ,ןעּבָאה עֿכלעװ ,םָש-ינּב יר ןעמוקענ
 ןעּבָאה יז לייוו גּוא ,ןעמּונעגנָא ןעמָאנ רעייז ןעּבָאה דנַאל גּוא קלָאֿ עצנַאג סָאד ויּב
 רעדָא ,םידׂשּכה ץֶרֶא : ןעֿפּורעגנָא ךיז דנַאל עצנַאג סָאד טָאה ,םיִרָׂשַּכ ןעֿפּורעגנָא ךיז
 יד סָאװ , םיִדָלַּכ ןעֿפורעג ןֹושל רעייז ףיוא ךיז ןעּבָאה יב יז לייוו ,ַאָאדלַאֿב
 ,םידׂשּכ : ןעמָאנ םער טימ טצעזרעּביא םע ןעּבָאה רעערּבעה

 רערימּוש יד ײּב ןעמונעגרעּביא םיִרָׂשַּב יד רערָא ,םֵׁשייַנְּב יד ןעּבָאה ּבײהנָא ןיא
 ןנעװ ,םייצ רעד טימ רּונ ,ןעּבױלג רעײז גּוא ןֹושָל רעייז ,בֵתָּכ רעײז םָח--ינּב גּוא
 גּוא רענהָאװנײא עשיטימעס 0 זזַא ךָאנ ןוֿפ ןעמַאטש לעיֿפ ךָאנ ןעמיקעגּוצ ןענייז םע
 םשימעגסיֹוא רענהָאװנײא עטסרע יד ךיז ןעּבָאה ,ןעמּוקעּב דנַאהרעּבָא יד ןעּבָאה
 .ןֹושל ןייא טימ קלָאֿפ ןיא ןרָאװעג ןעמעללַא ײז ןוֿפ זיא טייצ רעד טימ זיּב ,ױז טימ
 קלָאֿפ םָאר זיא סָאד גּוא ןֹושל טשימענסיֹוא ַא טימ קלָאֿפ טשימעגסיוא ַא ךילרימַאנ
 ,םיִלְבַּב רעדָא רעָאדלַאֿכ , םִידשּכ

 יד טימ ןעשימסיֹוא טלָאװעג רעּבָא ךיז ןעּבָאה םש ינּב יד ןּוֿפ עללַא טינ
 ןעּבָאה נּוא ,רעטָאּפש ןעמּוקעג ןיהַא ןענייז סָאװ יד םֵרָפִּב , רענהָאװנײא עטסרע
 יר רַאֿפ ,םייה רעטסרע רעײז ןיא ,םיִסָחּויְמ ערעסָארג רַאֿפ טנעֿכערעג רַׁשַּפֶא ךָאנ ךיז
 ךיז ןעּבָאה רעּבירַאד ,ןעמּוקעג דנַאל םער ןיא ײז רַאֿפ רעהירֿפ ןענײז סָאװ ,םש יִנַּב
 ןפָצ ּוצ דנַאל ןיא רעֿבָאה ףױרַא ןענייז סָאװ ,ןעינָאלָאק רערנוזעּב טלײהמעגּבָא

 זיא רנַאל ַאזַא ,רערנָאל ענעגייא טערנירגעג ןעַּבָאה גּוא  ,ןעֿכײט עריײּב יד ןעשיוצ;
 .הָוְנִיַנ טרָאטש טּפיֹוה רעד טימ ,רּוׁשַא ןעמָאנ .םעד טימ ןרָאװעג טעדנירגעג . יז ןוֿפ
 עֿכַארּפש עשיטימעס יר ןעּבילּבעג רּוׁשַא ןוֿפ רענהָאװניײא יד ייּב יקַאט זיא רעַּבירַאד-
 , טשימעגסיֹוא עטסרע יד טימ ךיז ןעּבָאה סָאװ .,םיִדׂשַּכ יד ייּב יו רענייב
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 םענעי ןיא ןענייז םֵׂש-ינּב עטסרע יד ןנעװ זַא ,ןעמ טהעז םעללַא םעד ןוֿפ
 ,טנהָאװעג טרָאד יז רַאֿפ רעהירֿפ טָאה סָאװ ,קלָאֿפ סָאד ןיוש זיא ןעמּוקעג דנַאל |

 נּוא קלָאֿפ סָאר נּוא ,ןֹושָל טשימעגסיֹוא ַא טימ קלָאֿפ טשימעגסיוא ַא גנַאל ןזעועג
 יד ןּוֿפ רעקלָאֿפ ענעמּוקעגנָאײנ יד ךרוד טשימעגסיֹוא רהעמ ךָאנ ךיז ןעּבָאה ןושל
 ּוקעגנָא רעטָאּפש ןענייז סָאװ ,םש ינּב יד ןעּבָאה רַׁשְפֶא רעּבירַאד סָאװ ,םש ינּב
 ןעשנעמ יר ןוֿפ ןושל סָאר טטָאג טַאה דנַאל םעד ןיא זַא ,יײז ףיֹוא טגָאזעג ,ןעמ
 , טשייוצ

 . ןעלוואָט ענעמייל יד ְךאָנ טול לֶָּב ןּופ עטכישעג עטסרע יד

 ןעלהָאצרעד ,ןרָאװעג ןענוֿפעג טציא זיּב ןענייז סָאװ ,ןעלווָאט עטסעטלָא יד

 רהָאװעג ְךיֹוא ןעמ זיא ןעלווָאמ יד ןוֿפ . דַּכַא ןיא טריגער ןעּבָאה סָאװ ,ענינָאק יד ןּוֿפ
 ענלעצנייא ןיא רעטסירּפ יד םריגער דנַאל םעד ןיא ןעּבָאה ּבײהנָא ןיא זַא ,ןרָאװעג
 לעגיזַא ךיז טניֿפעג םּואעוּומ ןעשיטירּב ןיא .ױיטַאּפ : ןעמָאנ םעד רעטנּוא טדָעטש
 רַאֿפ עטרהעלעג עללַא ןוֿפ טנעקרענַא זיא סָאװ ,(גינָאק רעטסירפ) ױיטַאּפ ַאזַא ןוֿפ

 ערערנַא .ןעּבילּבעג טלעװ רעגילָאמַא ןוֿפ ויא סָאװ ץלַא ןוֿפ רֵבֵז ןעטסעטלַא םעד
 רענעי יװ ןעּבירשעג ן'של נּוא בַהְּכ ןעּבלעו םער טימ ןענייז סָאװ , ןעטַאלּפ עֿבלעזַא
 עירעס עצנַאג ַא ןוֿפ ןלהָאצרעד ,םהיא רַאֿפ רעגנּוי לעיֿפ טינ ןענייז נּוא ,לעגיז
 רער ןיא ,(סֹונְרַס רעדָא) לּוגרּוש טרָאטש רעד ןיא טשררעהעג ןעּבָאה םָאֹװ ,עגינָאק
 (0 הָנָח-רּוא ןועװעג זיא יז ןוֿפ גינָאק רעטסעטלָא רעד ,לֵבָּב ןּוֿפ רנעגעג ַאמלער
 ,טנעֿפערעּב שלװָאמ יד וֿפ זיא סע יװ םיול ,טשררעהעג טָאה סָאװ ,6:ממ8)
 : . טרּוּבעג םוטסירק '8ֿ 4400

 ,רעט:1 רעד ןווגְרַס רַּכַא ןּוֿפ גינָאק רעד טםשררעהעג טָאה 'ֿפ 4000 רהָאי ןיא
 ,-- ןעּבילּבעג םהיא ןּוֿפ זיא סָאװ ,טֿפירשֿפיוא רער טול ,--- ןעֿפורעג ךיז טָאה סָאװ
 ?קּורַאש ןעֿפּורעגנָא ךיֹוא טרעװ רע ."ײדּכַא ןוֿפ גינָאק רעד ,טרָאטש ןּוֿפ גינָאק רער;
 : ֹוזַא ןוגרס טלהָאצרעד טֿפירשֿפױא ןייז ןיא םממגזזמא-ןמט ּוניֲא

 רעטמיומ ןיימ .ךיא ןיּב ,דּכַא ןוֿפ גינָאק ,גינָאק עגיטֿכָאמ רעד ּוניֵא?קּוררַאש,
 רעדּורּב םרעטָאֿפ ןיימ ;טנעקעג םינ ךיא ּבָאה רעטָאֿפ ןיימ , ןיטסריֿפ ַא ןזעוװעג זיאי

 ךייט גערּב םייּב זיא סָאװ ,ינַאריֿפ-ּוּצַא טדָאטש ןיימ ןיא . גרעּב יר ןעשיװצ טנהָאוװ
 ךימ יז טָאה (רּוסְּב) ךילמייה ,ןרָאװעג רעגנַאװש רעטטּומ ןיימ רימ טימ זיא , תֶרֶּמ
 ,ךע5 טימ טּבעלקעגסיױא ,רהָארֿפליש ןוֿפ ליטסָאק ַא ןיא ךימ טָאה יז ,ןריוטעג:
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 ךימ טָאה רעּבָא ךיימ רעד ,םָארטש םעד ןעּבעגעגקעװַא ךימ יֹוזַא נּוא םגעלעגנײרַא

 *רעססַאװ םעד ּוּכַע ּוצ ןעגָארטעגּוצ ךימ ןעּבָאה ןעלָאװ יד נּוא ,ןעננּולשרעֿפ טינ

 ןוֿפ טייקסטונ רעד טימ ,גּוא ןעגיֹוצעגסיֹורַא ךייט ןּוֿפ ךימ טָאה רעֿבלעװ ,רעֿפּפָאש-
 רע טָאה רעטָאּפש .טעוװידָאהעגסױא דניק ןעגייא ןייז יװ ךימ רע טָאה ,ןעצרעה ןייז
 +עג ןַח ךיא ּבָאה ןעטרָאג ןייז ךילרהע גידנעטיה .טֿכַאמעג רענטרָאג ןייז רַאֿפ ךימ-

 גּוא ןעּבעגעג ןיורק ַא רימ טָאה עֿבלעװ ,(תֹורָּתֶׁשַע) תֶרֹּתֹשַע ןיטטָאנ רעד ייּב ןענוֿפ:
 .ײרנַאל ןיימ ןיא ןיֹוש ךיא עריגער רהָאי 48 . גינָאק ַא רַאֿפ טֿכַאמעג ךימי

 ,ןֹוגרַס ןעמָאנ םעד ןּוֿפ ךיֹוא ,תֶרֹּתשַע ןיטטָאנ יד טנָאמרעד רע סָאװ ,םעד ןוֿפ
 עללַא שֵעָמַּב ןעּבָאה עֿבלעװ ,םׁשייֵנְּב יד ןּוֿפ ןועװעג זיא רע זַא ,םיֹורַא ןעמ טהעז
 . ןעמייצ ערעטָאּפש ןיא ךיֹוא ןיטטָאג רעּבלעז רעד ּוצ טנידעג

 ןעמוקעג עעמרַא ןייז טימ לָאמ ירד זיא רע זַא ,ןעמ טסײװ ןונרס םעד ןּוֿפ
 ןעמּונעגנייַא טָאה נּוא ןיירַא םִי ןיא ןללַאֿפ לֵקְדָח נּוא תֶרֶּפ רעד ּואװ ,טרָא םעד זיּב
 ,טריגער טרָאד ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק עניילק עללַא יר .דנעגעג ַאטלער עצנַאג יד:

 , טֿכַאמעג ןעללַאזַאֿפ רערָא ,עגינָאק:עציװ ענייז רַאֿפ רע טָאה

 טּבײרש רעֿבלעװ ,גינָאק רעגיטֿכָאמ ַא ךָאנ טריגער טָאה טייצ רעּבלעז רעד ּוצ
 רעד ןּוֿפ טנהָאװעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,םיִתּוג יד ןעמּונעגניַא טָאה רע זַא ,ךיז ףיוא:
 טרָאטש ןייז ןיא רע טָאה ןעיריס ןּוֿפ קירּוצ גידנעמוק . ןעיריס ןיא תרּפ טייז רערעדנַא
 ןיא טָאה רע סָאװ ,ןֹוחָצִנ ןיז ףיֹוא ןעקנעדנַא םּוצ ,עדימַאריּפ ַא טיֹוּבעג רַאּב:לּוא
 טרָאטש רעד ןיא לעפמעט םענעללַאֿפעגנייֵא ןעמלַא םער ךיֹוא .טַאהעג ןעיריס
 נוא ,םֶליֵע ןעמּונעגנייַא ךָאנרעד טָאה רע ,טױּבעגֿפוא יינ סָאד ןוֿפ רע טָאה הענַאגַא
 :ונעגנייֵא רע טָאה ,ןעווּב:רעעמ ןעשיורעּפ ןיא זיא סָאװ ,קּומּונ לעזניא יד טסּבלעז

 טָאה נּוא ,ַאקעטָאלּביּב ַא טערנירגעג רע טָאה (ט:גצפ) ךרָא טדָאטש רעד ןיא - ןעמ:
 ןעּבילקעגנעמַאזוצ טָאה רע ,(טדָאמש:רעֿכיּב יר) רַּפְס :ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא טדָאטש יד

 ןיא ןעצמעזרעּביא טוָאלעג ײז טָאה נּוא ,םיִבָתָּכ נּוא רעֿכיּב עשיָארלַאֿב עטלַא עללַא
 ערעטלָא ַא לָאמ ַא ןזעװעג ךָאנ זיא אָמָּתְסִמ) עֿכַארּפש רעשיטימעפ רערעײנ רעד
 ןועוועג םיִלָלְּכ נּוא ןעננורעלקרע עללַא ןענייז רעֿביּב יד ןיא ,(עֿבַארּפש עשיָארלַאֿב
 עֿכַארּפש רעשיטימעס רעד ןּוֿפ םיללּכ עללַא טימ ךּוּב ַא ְךיֹוא ,עימָאנָארטסַא ןענעװ
 יר ןעּבירשעּב ןעּבָאה רעֿכיּב ערערנַא ,ןֹוׁשָל ןעשידַּכַא ןוֿפ קיטַאממַארג עצנַאג ַא נּוא;

 רער טּבײרש ,רעֿכיּב יד ללַא ,יירעטייד ןרעטש ןוֿפ ערהעל יד נּוא ,טסנּוק עשיגַאמ-

 ,עֿכַארּפש רעשיטימעס רער ןיא ןעצמעזרעּביא טזָאלעג רע טָאה ,גינָאק
 רעֿביּב עללַא יד טזָאלעג לֵּפִנּוּברַסַא גינָאק רעד טָאה רעטַאּפש רהָאי 9,000 טימ

 ריז ועניֿפעג ןעלװָאמ יד ןוֿפ לעיֿפ גּוא ,ןעלװָאמ עטנערּבעג ענעמייל ןיא ןעקירדּבָא
 . ןָארנָאל ןיא םּואעזּומ ןעשיטירּב ןיא טציא

 םיצ ןייז ןיא רעּבָא , ןיִס=םַרִנ ןהּוז ןייז טשררעהעג טָאה ןֹונרַס גינָאק םעד ךַאנ = |
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 =רֹוּפ ןיא טָאה םער ךרוד נּוא ךֶרָא נוא דַּבַא ןעשיוצ הָמְחֶלַמ ַא ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה

 םָאר ,ּוא:ַאּב-רּוא ןעֿפורעג ךיז טָאה רעֿכלעװ , גינָאק:רעטסירפ ַא טגיטֿכָאמעּב ךיז ַאללּונ

 ?עג ןעטֿפירשֿפױא ןעניײז .םהיא ןוֿפ ךיֹוא . ּואֵאֹּב ןיטטָאג רעד ןוֿפ רעניד רעד : טסייה
 ,רנַאל ןייז ןיא ןעטַאהט עסיורג ענייז ןּוֿפ ןלהָאצרעד סָאװ ,ןעּבילּב

 ןעמֿפירשֿפױא ענייז גוא ַאללּוגרּוס ןוֿפ אַירּוג טריגער טָאה ,'8 3,100 ְךֶרֵע ַא
 :ינער ןייז ןיא .טָאה רע סָאװ ,ןעצמּונ נּוא ןעטַאהט עגיטֿכיװ לעיֿפ רהעז ןלהָאצרעד
 . ןוהמעג רנַאל ןייז רַאֿפ טייצ םגנּור

 גינַאק רענעריוּבעג ןייק טינ זיא רע זַא ,ךיז ןּוֿפ ךיֹוא םלהָאצרעד אֵידּוג רעד
 ןּוֿפ גנּוגירָאנגעּב רער טימ נּוא ,ןערָאװעג ןעגײצעגסױרַא ךייט 2 ןֹוגרַס יװ זיא רע

 טָאה רע זַא ,ןעטֿפירטֿפױוא ענייז ןעלהָאצרעד רעטייװ ,ןרָאװעג גינָאק רע זיא רעטסָאג יד
 ןייז ןוֿפ רֶחֶּסִמ םעד טעטײרּברעֿפ טָאה נוא ,םֶליֵע קלָאֿפ עגיטֿבָאמ םָאד טֿפָאירעטנּוא
 =עג הֶרֹוהְּכ נוא ןעשנעמ ןעּבָאה סָאװ ,םיֹוּבעג ןעֿפיש טָאה רע .םּורַא טייװ דנַאל

 =נערּב טוָאלעג רע טָאה ונָארּב גּוא רעֿפּפּוק לעיֿפ .(לקָרַח) יִק-הָנָח ךייט ןףיֹוא טרהיֿפ

 .טסּבלעז ךיז ןּוֿפ נּוא רעטסָאג ענייז ןוֿפ ןעּוטַאטס יד יז ןוֿפ ןעֿכַאמ ּוצ ,דנַאל ןיא ןע

 ?רערעצ ןעגנערּב שזָאלעג ןֹונְבִל ןוֿפ נֹוא ןעיריס ןּוֿפ רע טָאה ןלעּפמעמ יד ןעיוּב ּוצ

 ײאּפ נּוא ןלעּפמעט עגיטֿבָארּפ גּוא עגיטרַאסָארג לעיֿפ טָאה נוא ,ץלָאה:ןעסערּפיצ נּוא

 ,םיוּבעג ןעטסַאל
 ןעניאּור יד ךָאנ ןענייז ,טנהָאװעג טָאה ןײללַא רע ּואו ,טסַאלַאּפ םעד ןוֿפ

 ךיז טרערנּואוו טייצ רענעי ןוֿפ םיּברַא עֿבילטסניק יד ףיוא נּוא ,ןעּבילּבעג (תֹובְרּוה)
 טציא ךיז טניֿפעג םע ,טייּברַא טסנּוק ןיא הָעיֵרְי ַא רּונ טָאה סָאװ ,רערעי טציא ךָאנ
 :נוֿפעג טייצ רענעי ןוֿפ טסַאלַאּכ ןייז ןיא זיא סָאװ ,זנָארּב ןוֿפ עּוטַאטס ַא ןָאדנָאל ןיא
 ,רעלטסניק ןערעי ןעֿבַאמ ערהע עטסָארג יר טציא טסּבלעז ןנָאק סָאװ ,ןרָאװעג ןענ

 זיא עּוטַאטס ענעי יװ ,ןעטייּברַאסוא יֹוזַא זנָארּב ןיא טלַאמשעג:נעשנעמ ַא טעװ סָאװ
 . קירּוצ רהָאי 5,000 טימ ןרָאװעג טֿכַאמע

 ,ּוסְרָיָניִ-רּוא ןהּוז ןייז טרינער טָאה אֵירּוג ךָאנ
 ךָאנ ןעמ טסייוו טריגער ןעּבָאה רעגלָאֿפֿטנ ענייז גּוא וסריגינ:רּוא גנַאל יװ

 .ןעניֿפעג ּוצ ךָאנ טֿפָאה ןעמ עֿבלעװ ,ןעלװָאט יד ךָאנ ןעלהעֿפ סע לײװ , טינ
 ּואַאב:רּוא גינָאק ַא ךָאנ ןוֿפ ןלהָאצרעד סָאװ ,ןעלװָאט רעּבָא ךיז ןעניֿפעג סע

 :נּוה םירׂשּכ רּוא רערָא ,רּוא טרָאטש יד טיֹוּבעג טָאה גינָאק רעד נּוא .ןעט:9 םעד
 .ןעטסרע םער ּואַאּב:רּוא ךָאנ רעטָאּפש רהָאי טרעד

 / ,עגינָאק ןוֿפ עירעס עצנַאגַא ןָא ךז טּבײה ןעטײװצ םעד ּואַאּב-רּוא ןוֿפ
 ;ֿפירשֿפיוא ערעײז ןוֿפ טול סָאװ נּוא ,רּוא טרָאטש רעד ןיא טרינער ןעּבָאה סָאװ
 :נַאג ןרעּביא טשררעהעג ןיוש ןעּבָאה םש ינּב יר זַא ,ןעמ טהעז ,ןעלװָאט נּוא ןעמ

 ,רנַאל ןעצ
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 נוא םָליֵע ןּוֿפ גינָאק ,רָמֹועְלְרדְּכ ןעסירעגניײרַא לֶבְּב ןיא ךיז טָאה יֿפ 5,300 ךֶרֶע ַא
 רּוא טרָאטש רעד ןיא רעּבָא ,ךֵרָא טדָאטש יד םעטסיװרעֿפ ,דַּכַא ןעמונעגנייא טָאה
 טָאה (לבּב זיא סָאר) רֶעְנִׁש ןיא .ןעּבילּבעג םֵׁשייַנְּב יד ןּוֿפ גינָאק רעד ךָאנ זיא
 רעֿכַאה .(אזטּבזַץפ)) לָפָרְמַא ןעמָאנ םעד טימ םיִרָׂשַּכ יד ןּוֿפ גינַאק ַא טריגער ןנַאד
 לָעְרַה ןעמָאנ םעד טימ ןועװעג גינָאק רעשיטימעס ַא ךָאנ זיא ,רּוׁשַא ןוֿפ חַרְוִמ ןיא
 עגינַאק עדייּב יד .(6ו) םִיֹוג דנַאל קיטש סָאד רעּביא טשררעהעג טָאה נּוא ('644
 ?עג ךָאנ ןעּבָאה סע ּואוו ,דנעגעג רעסיֹורג ַא ןוֿפ נּוא ןעמונעגנייא רמעלרדּכ טָאה
 רָסָלֶא ןעמָאנ םעד טימ דנַאל ןייא טֿכַאמעג רע טָאה ,עגינָאק?רעטסירּפ טשררעה
 טָאה רעֿכלעװ ,גינָאק ַא רַאֿפ טֿכַאמעג (נג8ע) ךֹויַרַא ןהּוז ןייז טָאה נּוא . , (טוומּגז)
 --.לערה גּוא לפרמַא ענינָאק עדייּב יד ףיֹוא טַאהעג גנּושררעהרעּבָא יד ךיוא
 םיװעג זיא טיצ ןייז ןיא ,'8 1993 זיּב ,1953 ןוֿפ רנַאל םעד ןיא ךֹוירַא טָאה טריגערי

 רערָא ,ןעהּורנּוא יד רעּביא רשַּפָא ,םידׂשכ-רּוא ןּוֿפ םיֹורַא עילימַאֿפ ןייז םימ חַרָּת
 דנַאל םעד ףיֹוא טָאה רע סָאװ ,ךָאי ם'רמעלרדּכ ןוֿפ טֿפַאשררעה עדמערֿפ יד רעּביא
 ךיז טָאה םֶהָרְבַא יו ,לעּביב רער ןוֿפ עטבישעג יד רָאלק טרעװ ןוֿפרעד , טגעלעבנַא

 ,רמעלררּכ רעּבלעורער זַא ,טרָאהרעד טָאה רע ןעװ ,ןײרַא הָמָחְלִמ ןיא .ןעֿפרָאװעג
 טימ ויא ,םידׂשּכ רּוא ןיא ןעמילעג עילימַאֿפ םנרעטלע ןייז ןעּבָאה סע ןעֿבלעװ ןוֿפ
 המחלמ ןַעַנְּכ ןיא ןעמוקעג ךוירַא ןהּוז ןייז טימ נּוא עגינָאק עטֿכָאירעטנּוא ײװצ .עניײז-
 םהיא טימ טָאה נּוא סיֹורַא םענייז דנײֿפ ןעטלַא ןייא ןענעג זיא םהרבַא .ןעטלַאה
 ,טײצ רענעי ּוצ זיא םהרבַא זַא ,ךיֹוא ןעמ טהעז ןוֿפרער ,טרילונער תּונֹוּבְׁשֶח עטלַא-
 - :עג טֿבַאמ גונעג טָאה גּוא ןזעװעג ררעה רעסיורג ַא םיװעג רעּבָא ,גינָאק א טינ ןנעװי
 ,ןייז ּוצ רַבֹוג רמעלרדּכ יװ גינָאק ןעקרַאטש ַאזַא טַאה

 ָךֶלֶמ ךויָרַא יװ ףָּכיֵּת זַא ,וצרעד טֿכַארּבעג טָאה רמעלרדּכ ףיֹוא ןֹוהְצִנ ס'םהרבַא
 (סגזמג:18445) םאַנַרֹומֲה סיֹורַא םהיא ןעגעג זיא ,לבּב ןיא קירּוצ ןעמוקעג זיא רסֶלֶא ?

 טסּבלעז ךָאנרעד נּוא ןעּבירטעגסיֹורַא רסלָא ןּוֿפ ןךֹוירַא טָאה נּוא ןהּוז ַא .ם'לּפרמַא
 . םליע ןוֿפ טֿפַאשררעהרעּבָא רעד ןּוֿפ לבּב טײרֿפעּב נּוא ,ןעגָאלשּוצ ן'רמעלרדּכ

 עטצעל יד ןיא טסרע ןענייז ,ןענּכ ןיא נּוא לבּב ןיא תומחלמ ס'רמעלרדּכ ןּוֿפ
 יר ןענייז סע גיטֿפיר יװ ןעזיײװעּב נּוא ,ןערָאװעג ןענּוֿפעג ןעטֿפירשֿפױא יד רהָאי רָאּפ
 =לע יר ןוֿפ טסּבלעז טנָאמרעד לעּביּב יר םָאװ ,ןעטייהנעּבענעּב עֿבילטֿבישעג עללַא

 , ןעטייצ עטסעמ
 דנַאל ם'נוֿפ רעשררעה עדמערֿפ עללַא ,ןעּבירטעגסױרַא ,םנעטסרע טָאה םַנֵרּומֲח

 עשיטימעס עסיורג ןייא טֿכַאמעג עֿבײרגינָאק עניילק עטלייהטּוצ עללַא ןוֿפ טָאה נּוא
 דנַאל סָאד .(םירׂשּכ) ַאָאדלַאֿכ רנַאל סָאר רעדָא ,לבּב ןעמָאנ םעד טימ הָלַׁשָמַמ
 ןעלַאנַאק ךיוא ,טיֹוּבעג רעיומ עטסעֿפ ןעצינערג עללַא םּורַא ,טגיטסעֿפעּב רע טָאה
 ,םיוּבעג ןעטסַאלַאּפ עגיטרַאסיורג נוא לעּפמעט לעיֿפ רע טָאה םרעדנוזעּב ,ןעּבָארגעּב
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 .ןוֿפ . תורור ערעטלַא ןוֿפ ןעלּפמעט עללַא יר טיוּבענרעּביא נּוא טֿכיררעֿפ ךיוא נּוא
 :ערערנַא יװ ,ךיז ןעניֿפעג עֿכלעװ ,ןעּבילּבעג ןעטֿפירשֿפױא ןענייז ןעטַאהט ענייז עללַא
 | , םּואעזומ ןעשיטירּב ןיא ,ןעטייצ ענעי ןוֿפ

 .1833 ויִּב 1868 ןוֿפ (םס8ותײט-ווװמ) ּולָא:ישמש ןהּוז ןייז טשררעהעג טָאה םהיא ךָאנ
 רעטנּוא נּוא רעטסיימיוּב טימ ןעטקַארטנָאק לעיֿפ ןעּבילּבעג ןענייז םהיא ןוֿפ ,'ֿפ
 נָאק:רֶחֶסַמ ערעדנַא ךָאנ נּוא ,טיצ ןייז ןוֿפ לעּפמעט עסיורג יד ןעיֹוּב ּוצ רעמהענ
 :נָאק עטלַא יר ןּוֿפ ,רעקלָאֿפ ענערישרעֿפ טימ ןעסָאלשעג טָאה רע עֿבלעװ ,ןעטקַארט
 ךָאנ רהָאי דנעזיוט יװ רהעמ טריגער טָאה סָאװ , גינָאק רערעטָאּפש ַא טָאה ןעטקַארמ
 ןעלווָאט יר ןוֿפ נּוא , ןעלװָאט ענעמייל ףיֹוא ןעמהענּבָארַא סעיּפָאק טזָאלעג ,םהיא

 ,טלַאהניא רעײז טציא ןעמ טסײװ
 ןדיּב טרינער ןעּבָאה ,ּולַאישמש ןּוֿפ רעגלָאֿפֿכַאנ יר ,עגינָאק סּכעז ףניֿפ ךָאנ

 רעָאססַאק יר זַא ,ןעזײװ ,טייצ רעד ךָאנ ןעּבירשעג ןענייז סָאװ ןעלווָאמ יד ,'8 1 700 רהָאי
 ,'8 1,154 רהָאי םעד ןיּב לֵבָּב ןיא םריגער ןעּבָאה נוא ןעמונעגנייַא דנַאל סָאד ןעּבָאה

 יד ןוֿפ קלָאֿפ עצנַאג סָאר רעּבָא זיא ,רהָאי 800 יװ רהעמ ןוֿפ טיײצ רעד ןיא
 ',ןוׁשָל נוא ןָאיצַאנ רעייז ןוֿפ זיא סע ויּב ,םיִדְׂשַּכ יר טימ ןרָאװעג טשימּוצ רעָאססַאק
 מנָאקעג רונ טָאה ןעמ זַא ,ןעמ טהעז ןּוֿפרעד . ןעּבילּבעג טינ רָכֵז ןייק ,לבּב םצֶע ןיא
 ,לייװ ,עֿבַארּפש נּוא גנורליּב רעיײז טינ רעּבָא ,םידשּכ יד יײּב ןעטהענּבָא גנוריגער יד
 ,רעָאססַאק יד רַאֿפ ןענַאטשעג רעֿבָאה לעיֿפ יז ןענייז ,םינטנעק ךַארּפש גּוא גנּודליּב ןיא
 ,,רעשררעהעּב ערעײז טסּבלעז ןעגנילשּוצנייַא ןעּבעגעג חּכ ןער יז טָאה טײקרעֿבַאה יד נּוא

 גּוא רעקלָאֿפ טָאה סָאװ ,לעגיט:ץלעמש ַא ןועװעג לבּב ויא טייצ רענעי ןיא
 .ךַארּפש ןייא טימ קלָאֿפ ןייא ןיא ןעסָאגעגנעמַאוצ נּוא ןעצלָאמשּוצ ןעֿכַארּפש
 :ָאפש נּוא םירשּכ יד רַאֿפ ךָאנ טנהָאװעג טינ לבּב ןיא ןעּבָאה סע רעקלָאֿפ לעיֿפיװ
 ָאר םייה רעטסרע רעײז ןוֿפ ןעּבָאה רעקלָאֿפ ענעי ןעֿבַארּפש לעיֿפיװ ,יײז טימ רעמ
 ,לעגיט ןעשיאָרלַאֿפ םער ןיא ןרָאװעג ןעצלָאמשּוצ ןענייז עללַא ,טֿכַארּבעגנײרַא טינ
 לַאֿכ ןעּבירשעג נּוא טדערעג נּוא ןעסעגרַאֿפ ןעֿבַארּפש:רעטטּומ ערעיײז ןעּבָאה ײז
 ןייא ןוֿפ רעוװ ,םידשכ יר ןּוֿפ טמַאמש רעװ טנעקרעד טינ רהעמ טָאה ןעמ ויּב ,שיָאד
 | . קלָאֿפ רערנַא

 שיָארלַאֿכ סָאד טַאהעג ,טייצ רענעי ּוצ ,טָאה םולֿפנייַא נוא חּכ ןרעדנָאועּב ַאזַא
 :שעּב טנָאקעג טינ םהיא ןעגעג ןעּבָאה עֿכַארּפש ןיק נּוא קלָאֿפ ןייק סָאװ ,קלָאֿפ
 ןיא גּוא טלייהטּוצ ןעֿבַארּפש יד ךיז ןעּבָאה לבּב ןיא זַא : ןעגָאז ןנָאק ןעמ גּוא , ןהעט
 ןייא ןוֿפ ויא ּבײהנָא ןיא יװ יֹוזַא נּוא ,טגינײארעֿפ רעדיוו ךָאנרעד ךיז יז ןעּבָאה לבּב
 פבּב ןיא ןעֿכַארּפש לעיֿפ יר ךָאנרעד ןענייז יֹוזַא ,ןעֿכַארּפש לעיֿפ ןרָאװעג עֿבַארּפש
 עשיָארלַאֿב יר רערָא ,םירשּכ יר ןּוֿפ עֿבַארּפש יר ,עֿבַארּפש ןייא ןרָאװעג קירּוצ
 . עֿכַארּפש
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 ץנַאג ןיא עללָאר ערעסָארג יר ןעלליפש ּוצ רּוׁשַא ןָא ןיֹוש טּבײה ,'פ 1,184 ןוֿפ
 ךָאנ טריגער סע שטָאח נּוא ,רּוׁשַא ןוֿפ טֿבָאירעטנּוא טֿפָא טרעװ לֵבָּב ,עימַאטָאּפָאסעמ

 :טריגער סָאװ ,גינָאק רעײרֿפ ןייק טינ רע זיא ,םיִדָׂשַּכ יד ןוֿפ גינָאק ַא טֿפָא רהיא ןיא

 ָאק ןעשירּושַא ןעגיטֿבָאמ םעד ןוֿפ ןעלליװ םעד ךָאנ רּונ ,ןעלליװ םענעגייא ןייז ךָאנ -
 יטֿפָא ךיז ןעּבָאה ,ןרָאװעג טֿכַאװשענּבָא זיא לבּב סָאװ ,טייצ רעגנַאל רעד ןיא . גינ
 =ריֿפ ַא ןסעזעג טֿפָא ןיא לבּב ןוֿפ ןָארהט םעד ףיֹוא , רעקלָאֿפ ערמערֿפ ןעסירעגנירַא
 ןיא לבּכ ךילדנע טָאה גינָאק רעשירּושַא רער זיּב .םֶליֵע ןוֿפ ץנירפ ַא רערָא טס
 לבב ןוֿפ עטֿבישענ ערעטייװ יד זיא רעּבירעד ,רדנַאל ןַײז טימ טגינײארעֿפ ןעצנַאנ
 , רּוׁשַא ןוֿפ עטֿבישעג רער טימ טגינײארעֿפ

 .טּפאַשנעססיו גּוא רוטלּוק עשיִאָדלאַכ יד

 -רעקלָאֿפ עשיטימעס יר ןנעװ זַא ,טלהָאצרעד ןיוש טָאה לֶבָּב ןוֿפ עטֿבישעג יד
 ,ןענוֿפעג טרָאר רעקלָאֿפ ענערישרעֿפ יז ןעּבָאה ,ןעמיקעג ןעימַאטָאּפָאסעמ ןיא ןענייז
 ןעּבָאה ,טנעֿכער ןעמ יװ ,עֿכלעװ ,רעֶרַּכַא נּוא רערימּוש ןעמָאנ םעד טימ לייהמ ַא
 =םױרַא ןעּכָאה סָאװ ,לייהט ַא ךיֹוא נּוא ,רעקלָאֿפ עשינַארּומ יד ןוֿפ טמַאטשעגסיֹורַא
 ,ןעמּוקעג ןירֹורְמִנ רערהיֿפנַא רעייז טימ ןענייז עֿכלעװ ,םֶחיֵנְּב יד ןּוֿפ טמַאמשעג
 ,טצעועּב טרָאד ךיז נּוא

 םיצ ַא ןיא ןעּבָאה נּוא טנהָאװעג גנַאל ָאד ןיֹוׁש ןעּבָאה רעקלָאֿפ עללַא יר
 גּוא רערימוש יד ,ײז .טֿכַאמעג רנַאל ַא רַאֿפ דנַאל סָאר תורוד נּוא ןערהָאי לעיֿפ ןוֿפ
 ןעּפמּוז ,ןעּבָארגעג ןעלַאנַאק ,טרהיֿפעגֿכרוד ןעגעװ ,טיײּברַאעּב רערלעֿפ יד ןעּבָאה רֵרַּכַא
 .,ןעטָאשעגמורַא ןעלַאװ עסיורג טימ טרָאטש יד נּוא טיֹוּבעג טדָאמש ,טנעקירטענּסיױא
 םָאװ ,ןעֿבײט עסיורג יײװצ יד ןּוֿפ ןעגנּוצײלֿפסױא עֿכילרהָאי יד ןּוֿפ ןעטיהרעֿפ ּוצ ײז
 גנוטסעֿפ עסיֹורג טימ ךיֹוא ןעּבָאה יז .דנַאל ןעטיז ערייּב ןּוֿפ רעדנַאנַאֿפ ךיז ןעסיג
 נּוא , ןעמיהרעֿפ ּוצ דנײֿפ ןעדנעללַאֿפנָא ַא ןּוֿפ ײז ,טמיֹוצעגמּורַא טרָאמש יד ןרעױמ
 ,טיוּבעג ךיז רַאֿפ רעזייה ענָאש טסּבלעז טרָאטש יד ןיא ײז ןעּבָאה םעללַא םעד ץּוח
 ערעייז רַאֿפ ןעטסַאלַאּפ עגיטֿבָארּפ נּוא רעטטָאג ערעײז רַאֿפ לעּפמעט ץעגיטרַאסיורג
 יד ןּוֿפ ןעמּוקנָא םעד רָאֿפ ךָאנ זַא ,ןיֹוש טזײװ סעללַא סָאד . ןעטסריֿפ נּוא רעטסירּפ
 רעֿבײה ַא ףיֹוא ןענַאטשעג לֶבָּב ןּוֿפ רענהָאװנײא יר ןיוש ןענייז ,רעקלַאֿפ עשיטימעס

 בֵהָּכ ַא ןיֹוש ןעּבָאה יז זַא ,ןעזייוו לעגיז ערעייז ףיֹוא ןעטֿפירשֿפױא יד . רּומלּוק ןיא עֿפוטש !

 ?עטָאּפש ףיֹוא ךיוא ןעקנעדנַא ןייא ךיז ןוֿפ ןעזָאל ּוצ טצּונעּב בתֹּכ םעד נּוא ,טַאהעג
 טנָאקעג רּונ טָאה ,ןעטייצ עטסרע ענעי ןיא ,עֿפוטש ַאוַא ּוצ ,ןעטייצ נּוא תורוד ער



 .עטכישענ:טלעוו יד 184

 םיעג ְךיֹוא ,בהְּב גּוא םיִננִּב ענייז ץוח ,ןיוש טָאה סָאװ ,קלָאֿפ טלַא ץנַאג ַא ןעמוק-
 ,טַאהעג גנּורליּב ןעטרַא ערעדנַא

 ,ויא קלָאֿפ ַא ןוֿפ ןעּבעל סָאד זַא ,רעּבָא ןעמ טהעז עטֿבישעגטלעװ רעד ןיא
 ןייא יװ טקנוּפ :ןעשנעמ םענלעצנייא ַא ןוֿפ ןעּבעל םּוצ ךיילג ,ןעֿכַאז לעיֿפ . ןיא'
 נּוא ןרָהָאי עלעטימ ענייז דנעגּוי ןייז קלָאֿפ םערעי ךיוא טָאה ,שנעמ רענלעצנייאי
 ּבױא ,טֿפָא סע טרעװ רעֿכַאװש סָאד טרעװ קלָאֿפ ַא רעטלָא סָאװ נּוא ,רעטלָא .ןייז

 =טימ טינ ,טֿפײרגרעד ןיֹוׁש טָאה סָאװ ,עֿפוטש רעֿכױה רעד ףיֹוא ןהעטש טּביילּב .םע
 גּוא ןרעוו גנּוי קירּוצ םעד ךרּוד נּוא ,טייצ רעד ןוֿפ םסייג םעד טימ רעטייוו ןעהעגוצ
 ,ןעמוקעּב ּוצ תֹוחּכ עגנוי עיינ-

 ןהעטש טּביילּב קלָאֿפ טערליּבעג טלַא םערעי זַא ,ןעמ טהעז ןעטסניימ םַא
 טָאה סע סָאװ םעד טימ ךיז טגיננעּב ,גנּודליּב נּוא רּוטלּוק עֿפוטש רעֿבײה רעסיװעגַא ףיוא!

 סקלָאֿפ ןייז ןיא ןּוהטּוצֿפױא םעיינ ףיֹוא טרָאה נּוא ,טֿפײרגרעד תֹורֹוד ערעגנוי יד ןיא ןיֹוׁש
 =עּבעלַא קלָאֿפ ַא טסּבלעז ,טּבעל נּוא טריטסיוקע סָאװ ץלַא יװ יֹוזַא רּונ .ןעּבעלי
 לליוו סָאװ ,קלָאֿפ טלַא ַאזַא זומ ,ןהעטש ןעּביײלּב טקנוּפ ןייא ףיֹוא טינ ןנָאק ,סגיר-
 ןעהעג ּוצ ּבָארַא ןעּבײהנָא ,םעיינ ןּוהטֿפיֹוא טינ יקַאט רֵׁשְּפֶא ןיֹוש ןנָאק רעדָא ,טינ
 ןעזָאלּבָארַא ךיז גוא ,טֿבײרגרעד טָאה םע סָאװ ,עֿפוטש רעֿכײה רעד ןּוֿפ קירּוצ!
 :עג:טלעװ רער ןופ ןעדנּואושרעפ טרעװ סע ויִּב ,רעגיררינ גּוא רעגירדינ ץלַא:
 . עטֿכיש

 םערליּבעגנייא ךיז ייּב זיא ,רערעטלָא רערעי סָאװ ,ןופרעד הֶּבִס יד זיא ּוצ
 טײקֿכַאװש יד יקַאט ּוצ ,רערעגנּוי רעד יו רעדנעסיוו רהעמ נּוא רעגילק לעיפ רַאפ
 ,רעֿבָאה גּוא רעטייוו ןעהעג ןענָאק ּוצ טינ ,טסּול נּוא טסייג ןייז םָאל טֿכַאמ רעטלָא ןוֿפ
 ןעגלָאֿפ יר שטָאח ,ךיילג לָאמ עללַא רעקלָאֿפ עללַא ייּב טינ ןיא ,ןעגָאז ןעמ ןנָאקי
 , ערערנַא ןעוו ןעטלעז ןענייז ןוֿפרער;

 ?יטימעס רעדָא --- ,םשיינּב ןוֿפ רעקלָאֿפ יד ןנעוו ,טייצ רענעי ּוצ זַא ,ןייז ןנָאק סע
 ןיא ןעמּוקעגנָא ןענייז --- עטֿבישעג:טלעװ רער ןיא ןעֿפורעגנָא ןרעוו יז יװ ,רעקלָאֿפ עשי

 עֿפּוטש רעטסֿכָאה רעד ףיֹוא ןענַאמשעג רָדַּכַא נּוא רערימּוש יד ןיֹוש ןענייז ,לבּב
 יש טינ רעֿכָאה רערָא רעטייוו ןיוש ןעּבָאה נּוא ,גנּורליּב גּוא רּוטלּוק רעייז ןוֿפ
 ענעי ּוצ ךָאנ ןענייז רעּבָא ןעטימעס ירד ,ןעהעג ,טנָאקעג טינ ןיֹוש יקַאט רַׁשְּפֶא נּוא
 0 ;קרַאטש טימ נּוא ןעטייּברַא ּוצ תֹוחּכ ערעגנוי טימ ןועוװעג שירֿפ גּוא גנּוי םייצ
 ?עס יר ןענייז םייה רעטסרע רעד ןוֿפ ,ןעֿפַאש ּוצ סעיינ גּוא ןוהמּוצֿפױא סעיינ קֶׁשַח
 יד ןעשיווצ ָאד נּוא ,ןעמּוקעג טֿפַאשנעססיװ נּוא רּומלּוק ןהֶא רָאג םינ ךיֹוא ןעטימ:
 נּוא ןעגנּורהַאֿפרע עללַא יר ןעמונעגרעּביא ךָאנ ךיג יז ןעּבָאה ,ייז רַאֿפ ערעטלָא
 יז סָאװ ,רּוטלּוק רעד טימ ןעמַאזוצ ; ןענוֿפעג רּונ ָאד ןעּבָאה יז סָאװ ,עסינטנָאק
 אְליֵמְמ הָמְכָח ןיא תֹועיִרְי ערעייז ןּוֿפ ַאממּוס יד ןיוש זיא , טֿכַארּבעג ךיז טימ ןעּבָאה
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 נָא רעייז ךָאנ ךיג ,ןעּבענעג טֿכַאמ יד םיוועג ייז טָאה סָאד נּוא ,רעססָארג ןרָאװעג
 לֵא עללַא יר ןעצנַאג ןיא ןעגנילשּוצנייַא נּוא ןעמוקעּב ּוצ טֿפַאמרעּבָא יר ,ןעמוק |
 ,ײז רַאֿפ טנהָאװעג רעהירֿפ תֹורֹוד לעיֿפ לֶבָּב ןיא ןעּבָאה סָאװ ,רעקלָאֿפ ערעש

 .ןוֿפ טֿביװעגרעּביא רעד טימ רּונ ,להָאצ רעייז ןּוֿפ טֿביװע גרעּביא רער טימ טינ = -

 ןרעסעּבּוצסױוא ,ןעֿפַאש ּוצ םעיינ ךָאנ טסּול גּוא עיגרענע ,טֿפַאשנעססיװ רעייז
 יז ּואו ,ןרָאװעג דנַאל םינוֿפ םִּתַּביַלֲעַּב יד ןעטימעס יד ןענייז ,ןרהעמרעֿפ נּוא
 :יז ּבייהנָא ןיא סָאװ טָאטשנַא נּוא , ןעמּוקעגנָא עדמערֿפ נּוא םיִנֵבְׁש םלַא רּונ ןענייז
 , ןרָאװעג רערהעל יד ךיג יז ןענייז , ןזעוועג םיִריִמְלַּת רּונ רערימּוש יד ייּב יז ןענ
 , יז םּורַא טייוו רעקלָאֿפ יד רַאֿפ ךיוא רעּבָא ,רערהעל ערעייז רַאֿפ רּונ טי

 םיײה רעטסרע רעיײז ןּוֿפ לבּב ןיא ןעּבָאה ןעטימעס יר סָאװ ,תֹועיִרָי יד ןוֿפ ו
 נֹוא ערעֿבָאה ַא ןּוֿפ העירי יד (1 :ײװצ רּונ עטֿכישעג;טלעװ יד טסײװ ,טֿפַארֿבענ
 =םיֹוא ןיא העידי יד נּוא ,טַאהעג ןעּבָאה רערימּוש יד סלַא טײהטטָאנ טרַא ערענײֿפ |
 :נעססיװ עשימָאנָארטסָא יד :ה .ד ,לעמיה ןֿפֹוא ןרעטש יד ןּוֿפ ןעטייצ יד ןענעֿבער |

 עשימָאנָארטסָא יד .ןרָאװעג טמהירעּב יֹוזַא רעטָאּפש ןענייז יז סָאװ םימ ,טֿפַאש
 םיל ;םײה רעטסרע רעײז ןיא ךָאנ טנרעלעג רעָאדלַאֿכ יד ןעּבָאה טֿפַאשנעססיװ
 עטֿבישעג יר טזײװ סע יװ ,ןעדנעגעג עשיוַאקװַאק יד ןיא ,טציא טנעֿכער ןעמ יז
 ןוֿפ ,טרָא םעד ךיֹוא טנעֿכײצעּב נוא טלהָאצרעד ךיילג טרעװ רעֿבלעװ ,לּוּבַמ ןּוֿפ
 , רעקלָאֿפ עשיטימעס עללַא

 עטסרע יד טריסרעטניא גיּביא ןעּבָאה ןרעטש נּוא הָנָבְל ,ןנּוז יד ,לעמיה רעד
 סָאװ ,ןנּז יד ,םלעװ רעד ןיא גנוניישרע רעדנַא ןייא ץעגרע יװ רהעמ ןעשנעמ
 =נעמ עטסרע יד טָאה ,בֶרֵעַמ ןיא רעטנּוא טהעג נּוא חַרְזִמ ןיא ףיוא לָאמ עללַא טהעג
 .רַאֿפ רער טָאה גידנָאטש נּוא ,ןעטײ:טלעװ רעיֿפ יד ןוֿפ ןעּבעגעג ףירגעּב ןעד ןעש
 טלָאװעג טָאה רע ןנעװ ,ןעּבײהעגֿפיֹוא לעמיה םּוצ ןעגיֹוא ענייז שנעמ רעגיטייצ

 טָאה גָאט ייּב ןנעו רּונ ,ןּוהט ּוצ ןעּבײהּוצנָא סָאװ ץעגרע רערָא ,ןהעג ןיהָאװ ץעגרעז |
 הנבל יד נּוא ןרעמש יד םהיא ןעּבָאה ,ןעזיוועּב טיײצ גוא טרָא ןייז ןנּוז יד םהיא

 טנרעלעג שנעמ רעד ךיז טָאה הנבל רעד ןּוֿפ ,טֿבַאנ יּב ןעזיוועּב רהעמ ךָאנ סָאד
 ,ייהטוצנייא טנרעלעג רע טָאה רעּבָא ןרעטש יד ןּוֿפ ,םיִׁשָדֲח ןיא טייצ יד ןעלייהמנייא
 , ןערהָאי ןיא םייצ ערעסָארג יד ןעל

 רָרֵס ַא יז ןיא םיִנָמיִס גידנעֿבַאמ ךיז נּוא ןרעמש יד ףיֹוא גידנָאטש .גידנעקוק = !
 לָאמ עללַא טינ זַא ,ןעקרעמעּב ןעּביײהעגנָא ןעשנעמ עטסרע יר ןעּבָאה , ןעניֿפעג 'ּוצ

 ךיז ןעּבָאה יז ּואוו ,םרָא ןעּבלעזמער ףיֹוא ןרעטש ענערָאװעג טנַאקעּב ײז יד ןעהעטש -
 ,לעמיה ןעטנרעטשעגסיוא םער ןיא ןעגנורדענָא יד גידנעטֿכַארטעּב ;טנעֿכײצעגנײא

 רּונ ,לַאֿפּוצ ַא טימ םינ ךיז טרערנָא סָאד זַא ,ןהעזעגנייא טיצ רעד טימ יײז ןעּבָאה
 ריז ןעגעוועּב ןרעטש יד טימ לעמיה רעד : םעד ןיא גנּונררָא עסיוועג ַא ָאד זיא סע -
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 ןוֿפ טרָא םעד ּוצ קירּוצ ןעמיק נּוא זיירק ןעסיוועג ַא ןיא םּורַא ךיז ןעהערד ,רֶדֵסָּכ
 ּוצ ויירק ןעּבלעז םעד רעטײװ םּוא ,ןעגעוועּב ּוצ ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה ײז ןענַאװ
 ךרוד ,םייצ רעטמיטשעּב רעד ּוצ ןעמּוק ּוצ טרָא ןעּבלעז םּוצ רעדיװ נּוא ןעֿכַאמ
 ןיא טייצ-טלעוו יד יװ ,טֿפַאשנעססיװ רעד ּוצ ןעמּוקעג יז ןענייז ,גנוקרעמעּב רער
 :+עג ןעּבָאה יז סָאװ , תֹועיִרָי עֿכילצמּונ ערערנַא ּוצ ךָאנ נּוא ,ןעלייהטּוצנייא ןרהָאי
 עימָאנָארטסַא יד יקַאט זיא רעּבירַאד ,טרַא טנעּבעל רעגידסלָאמַאד רעייז ּוצ טֿכיורּב
 רער ןיא רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב ךיוא ןעזעוועג ןעטֿפַאשנעססיװ עללַא ןּוֿפ עטסרע יד
 ,,טֿבַאמעג םיַּנְמיִס ענעגייא ערעייז ךיז ןעּבָאה ערערנַא דנרהעוו רּונ .טלעוו רעטלַא
 ענעגייא ערעייז ּבעילּוצ רּונ לעמיה ןףיֹוא טקוקעג נּוא טַאהעג תֹורְעְׁשַה ענעגייא ערעייז
 יד ןוֿפ ענייא ןיא ןרעמש עּפּפּורג ןייא ןענעק ּוצ גּונעג ןיא ּוצרעד סָאװ ,ןעצטונ
 ָאה סָאװ ,ייז ןוֿפ ענעי סרעדנּוועּב נּוא ,ןעטימעס יר ןעּבָאה ,ןעטייז לעמיה רעיֿפ
 טקוקעג ,רעָארלַאֿב רעדָא םיִדָׁשַּכ ןעֿפורעגנָא ךיז גוא טצעועּב לֶבָּב ןיא ךיז ןעּב
 ּבעילּוצ ךיֹוא רעּבָא ,ןײללַא ןעצטּונ ץעֿכַאֿפנײא יד ּבעילּוצ רּונ טינ ןרעטש יד ףיֹוא
 יו רעהירֿפ ןענעֿכערסױא ןענָאק ּוצ נּוא ןרעטש יד ןּוֿפ רֶדֵס םעד ןהעגרעד ּוצ ,םעד
 ןעצנַאג םעד יז ןעּבָאה םעד ּבעילּוצ , ןהעטש רעטָאּפש ףרַאד ןרעמש רערעי ןעוו נּוא ּואוו
 =עגנייא ןרעטש יד ןעּבָאה יז : טסייה סָאד , טרידוטשעגסיֹוא לעמיה ןעטנרעטשעגסיוא
 ,גיטֿביל ךיילג נּוא םיורג ךיילג ןענייז ןרעטש עללַא טינ לייוו ,ןעּפּפּורג ןיא טלייהט
 ןעּפּפּורג יר .ןרעדנַא םנוֿפ רענייא טייקטייוו רעֿבײלג ַא ןיא ןהעטש עללַא טינ גּוא
 עּפּפּורג ןייא : ערנָאטשנעגעג ערערנַא ןוֿפ נּוא תֹויַח ןּוֿפ ןעמָאנ ןעּבעגעג ייז ןעּבָאה
 +עג רערָא ,ןהעועג ןעּבָאה ייז לייוו םינ ,"ּבייל רעד, : ןעֿפּורעגנָא יז ןעּבָאה ,לָשֶמָל
 ןייא ןוֿפ עפּפורג יד "ּבייל, ןעמָאנ םעד טימ רּונ ,ןרעטש ןּוֿפ ביל ַא ,ןעהעז ּוצ טניימ
 =נרעטש יד ןוֿפ ןעמָאנ ערעדנַא עללַא יד ְךיֹוא יֹוזַא נּוא , ןעדיישרעטנּוא ּוצ ערעדנַא

 יז ןעּבָאה ןָפֹוא םעד ףיֹוא ; רעטייוו יֹוזַא נּוא (בֶרֶקַע) ןָאיּפרָאקס ַא ,םּכָא ַא :ןעּפּפּורג
 ,ערעייז ןעגניקרעמעּב יד ,טֿכַאמעג רדס ַא לעמיה ןעטנרעטשעגסיוא ןעצנַאג םעד ןיא
 ,יײז ןעּבָאה ,טֿכַאמעג רהעמ גוא רהעמ ץלַא גנולייהטנייא רעד ךרוד ןעּבָאה יז סָאװ
 מָאה יז סָאװ ,רעסיֹוא נּוא ,דּומַל ןעצנַאג ַא ןיא טלעטשעגנעמַאוװצ ,טייצ רעד טימ
 עללַא םהיא ןוֿפ ןעסיוו ןעננָאק רימ סָאװ ,חּול ןעגיטציא םעד ןעקנַאדרעֿפ ּוצ ןעמ

 מָאה ,ןרעטש יד ןיא העידי עטסנעלק יד גידנעּבָאה טינ שטָאח , רהָאי ןּוֿפ ןעטייצ
 רעשימָאנָארטסַא רעד ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ ןעטסרע םער ןעקנַאדרעֿפ ּוצ ךיֹוא ייז ןעמ
 עג ןערהעל עטסגינניזסֿפרַאש נּוא עטסגיטֿכיװ יד ןוֿפ ענייא טציא זיא סםָאװ ,ערהעל
 .יוּב-טלעװ ןעצנַאג ןעד ךיֹוא ןענעקרעד ּוצ רהיא ךרּוד ,ןרָאװ

 .ַאטשרעֿפ ךיילג ןעשנעמ עללַא ןוֿפ טינ טרעוו טֿפַאשנעססיװ ערעי יו יֹוזַא רּונ

 םיילג טינ ךִיֹוא טֿפַאשנעססיװ עשימָאגָארטסַא עטסרע יד זיא ,טצונעּב ךיילג גּוא ןענ
 טייהט ןייא רנרהעוו ,רעָארלַאֿכ יר ןעשיווצ טסּבלעז ןרָאװעג טצּונעּב גּוא ןענַאטשרעֿפ
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 יר יװ ,ןעצמּונ יד ּבעילּוצ ןרעטש יד ןוֿפ גנַאג םעד ןענעקרעד ּוצ טֿכּזעג טָאה:
 :נײַא רער ןיא טניל סָאװ ,דּומִל ןעגיד'לָכַׂש םעד ּבעילּוצ גּוא ןעליײהט:צניַא .טייצ

 םעֿבילנהָאװעגרעּביא סיּפע ןרעטש יר ןיא טֿבּוועג לייהמ רערנַצ ןייא טָאה ,גנולייהט 4
 רעטטָאג ןענוֿפעג ןרעטש יד ןיא טָאה נּוא ,ןעניֿפענ ּוצ םעֿכילריטַאנרעּביא נּוא ;.
 לייהט ַא ךָאנ .ןעגנערּב ּוצ רעֿפּפָא נּוא ןעניד ּוצ ןעמעוו ּוצ ,תֹוחּכ ענערישרעֿפ גּוא *

 =נעמ ענעּברָאטשעג ןוֿפ תֹומָׁשָנ יד ןרעטש עּבלעז יד ןיא ןעניֿפעג ּוצ טֿכוזעג טָאה
 =רער זיא יֹוזַא נּוא ,ןעשנעמ עדנעּבעל ךָאנ ןוֿפ תומשנ עטסרעּבייא יד רערָא ,ןעש
 ;ןעטֿפַאשנעססיװ ערעדנּוזעּב ירד ּוצ ןרָאװעג לעמיה רעטנרעטשענפיוא רעּבלעז
 ?ייצ יד ,ןרעטש יד ןוֿפ ,גנַאג םעד ןּוֿפ יװ טֿפַאשנעססיװ יד : ,ה ,ד ,עימָאנָארטסַא 4
 ,גנוגעװעּב יר ןעֿפײרגעּב ּוצ טּפיֹוהרעּביא נּוא ,ןעמיטשעּב גּוא ןעלײהטוצנייֵא ןעט
 .ןעגעוו ערהעל יד : עיגָאלָאעהט ןיא (9 .רָאֿפ יז ןעשיווצ ןעמּוק סָאװ ןעגנורעדנָא גּוא
 ןעזייװ רעטטָאנ יד זַא ,טניימעג טסלָאמַאד ןעּבָאה ײז לײװ ,רעטסַאג נּוא טמָאג
 ןרעמש עֿכלעװ ןיא טרעלקרעד ערהעל יד טָאה , ןרעטש ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןיא ךיז
 טנעיד יװ ּוא טלעוו רעד ףיֹוא ןעקריוו נּוא ןּוהט רעייז זיא סָאװ נּוא ,ךיז יז ןעזייוועּב
 םנעשנעמ ןערעי ןענעקרער ּוצ ערהעל ַא ןיא : עיגָאלָארטסַא ןיא ( גּוא ;ײז ןעמ
 :נעמ םער רַאֿפ טזייװ ןרעטש רעד סָאװ ןהעטשרעֿפ ּוצ נּוא לעמיה ן'ףיֹוא ןרעטש
 ןעשנעמ ןעדעי ףרַאד סָאװ ,קילגנּוא רערָא קילג סָאד ןעטיידסיֹוא :טסייה סָאד ,ןעש

 ,טריומ ןייז זיּב גָאט ןריֹוּבעג ןייז ןוֿפ ןעֿפערט
 ,ץעװעג רעטסיימ עטסָארג יד רעָאדלַאֿכ יד ןענייז עיגָאלָארטסַא רעד ןיא

 :ָארטסַא ןערעי ןעֿפּורעגנָא ײרעָאדלַאֿב, ןעמָאנ םעד םימ ןעּבָאה לעיֿפ ןַא ,טייוו -ױזַא -

 ןנעו ,ןעמָאנ ןעּבלעז םעד ןעמ טֿכױרּבעג טציא ךָאנ גּוא ,רעטיידנרעטש רעדָא ןעגָאל
 .רעטיירנרעטש רעדָא רהעזנרעטש : ןעגָאז לי ןעמ

 לַאֿב יד סָאװ טימ ,ןרעטש יד ןּוֿפ טֿפַאשנעססיװ ןעמרַא יירד עללַא יד ץּוח
 נא ןיא ךיֹוא גנּודליּב רעייז ןעמ טהעז ,טֿבַאמעג טמהירעּב יֹוזַא ךיז ןעּבָאה רעָאד

 . ןעֿכַאז ערער
 רעיומ עגיליימ 19 יד ,לָבָּב טרָאמש עסיֹורג יד ןנהָאמרעד ּוצ נּונעג זיא םע

 גנולעטשרָאֿפ ַא םּוא ,רעיֹומ רעד ףיֹוא ס'םערּוהט עֿכיוה יד טימ טדָאמש רעד םּורַא
 +יוּב רער ןיא טַאהעג ןעּבָאה רעָאדלַאֿב יד סָאװ ,הָעיִרָי רעסיורג רעד ןּוֿפ ןעּבָאה ּוצ
 ןעטֿפירטֿפֹוא ענייז ןיא ךיז טמהירעּב לּב ןוֿפ גינָאק רעטלַא רערעי שַעְמִּכ ,טסנוק
 =עװ רעדָא ,טיֹוּבענ טייצ ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעטסַאלַאּפ נּוא לעּפמעט יד טימ

 =רער ןעמ זַא גוא ;טיֹוּבעג ןעּבָאה ענינָאק ערעהירֿפ סָאװ ,ענעי טֿפיררעֿפ ,סנעטסגינ -
 טַאהעג טינ לעגיצ נּוא םהעל יװ ךהעמ יז ןעּבָאה לבּב ןיא זַא ,ּוצרעד ךָאנ טנהָאמ

 ?עג עטייוו ןעליימ ןעטרעדנוה ןּוֿפ ןעגנערּב םזּומעג יז ןעּבָאה ץלָאה טסּבלעז ּנּוא !
 גּוא עגיטרַאנעזיר עללַא יר ןענייז סָאװ רַאֿפ ןהעטשרעֿפ ּוצ טֿביײל זיא .,ןעדנעג
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 עשיטּכינע יד ןּוֿפ לעיֿפ רנרהחװ ,ןרָאװעג (תֹוברוח) ןעניאור גנַאל םיִנָינַּ עניטֿכָארּפ
 יר םינ .טציא ויּב ןעּבילּבעג ץנַאג ןענייז ,לעּפמעט נּוא ןעקסילעּבָא ,ןערימַאריּפ
 :םיוקע עגנַאל ַאוַא םיִנָיְנִּב עשיטפינע יר טָאה טסנוק+יוּב רעד ןיא הָעיִדְי ערעסָארג
 טָאה קלָאֿפ שיטּפיגע סָאד סָאװ ןוֿפ לַאירעטַאמ ערעסעּב סָאד רּונ ,ןעּבעגעג ץנעט
 5ַאנ ןוֿפ לעֿפמעט נּוא ןעדימַאריּפ יד ןעמ טָאה ןעטּפיגע ןיא .טיֹוּבעג םינינּב ענייז
 ןּֿפ רּונ --- לבּב ןיא ,טיֹוּבעג ןעזלעֿפ רעדרָא רענייטש:טינַארג עטסעֿפ ,עֿכילריט

 טינ גנַאל ץנַאג ,ערוטקעטיֿברַא רעטסעּב רעד ייּב ,ןענָאק עֿכלעװ ,לעגיצ נּוא םהעל
 רעָארלַאֿכ יד ןעניז ,ןעיֹוּב ןוֿפ טסנוק רעד ּוצ רעּבָא רָאהעג סָאװ ,ןעּביילּב ץ'נַאג
 .רעטפינע יד יװ ןזעוועג רעלטסניק ערעסָארג ךָאנ רשּפָא

 יד ןּוֿפ טנעלַאמ סָאד םיֹורג יװ ,ןעזייוועּב רערליּב נּוא ןעטנעמונָאמ יד ךיֹוא
 ןיא .עריהט נּוא ןעשנעמ עגירעּבעל ןעריּפָאק ּוצ ,ןזעוועג זיא רעלטסניק עשיאדלַאֿכ
 יז טימ סיֹוא ךיז ןענֿבײצ ןעּוטַאמס עשיטּפיגע יד דנרהעוו ; ּברַאֿפ טימ רעדָא ןייטש
 טימ ןעּוטַאטס עשיָאדלַאֿכ יד סיֹוא ךיז ןענֿבײצ , טײקגיטרַאנעזעיר נּוא טייקסיֹורג רע
 סערעי ןיא ְךיֹוא יֹוזַא ,טלַאטשעג רעד ןיא יװ טײקגיטֿביר נּוא םײקֿכילריטַאנ רעד !
 .רערנּוזעּב רילג ןלעצנייא

 נּוא רערימּוש יד ײּב ןעמּונעגרעּביא ןעּבָאה ייז סָאװ ,בַחָּכ םעד טסּבלעז ן
 :עּב ץלַא םָאד גּוא ,טרעגנירגרעֿפ גּוא טרעסעּבענסיֹוא רעָארלַאֿכ יד ןעּבָאה ,רדַּכַא

 ּבעיל ץלַא יװ רהעמ טָאה נּוא ,ןועוועג טערליּבעג נּוא גיהָאֿפ זיא קלָאֿפ סָאר זַא ,טזייוו
 :ּוצ נּוא רעגנירג ללָאז ץלַא סָאד יֵדָּכ ,ןעֿכַאמ ּוצ עמעטסיז ַא נּוא גנונדרָא ַא טַאהעג
 :נייק ןעגנודניֿפרע ערעייז ןעּבָאה רעָארלַאֿכ יד .ןרעדנַא םעד רַאֿפ ןייז רעֿכילגנָאג
 ןרעדנַא םעד טהימעּב רהעמ לעיֿפ ךיז ןעּבָאה ייז ,טַֿאמעג טינ דֹוס רעייז רַאֿפ לָאמ

 ,ןעמהענּוצרעּביא ךיז סלַא ,ןזעוועג ןענייז ייז יװ ןעֿכַאמ ּוצ טעדליּבעג יֹוזַא ְךיֹוא
 , גנודליּב רעייז טימ ןעטלַאה םיורג ךיז רעדָא

 יזַא יװ ,עטֿכישעג:טלעװ רעד ןיא ןרעװ ּוצ טנהָאמרעד ךָאנ טנידרעֿפ סע :
 טלַאהניא םעד ןהעטשרעֿפ נּוא ןעזעל רעּביא ןענָאק ּוצ ּוצרעד ןעמּוקעג זיא ןעמ
 רערנעויומ לעיֿפ רַאֿפ ןרָאװעג טֿכַאמעג ןענייז סָאװ ,ןעטֿפירשֿפױא עטלַא יד ןוֿפ
 בַהְּכ ַאזַא יװ ןעּבילּבעג טינ לעטימ נוא םיִלָלְּכ ןייק ןענייז סע סָאװ נּוא ,קירּוצ רהָאי
 . ןעועל ּוצ

 ,גנּונֿכער?מײצ רעשיאּפָאריא עגיטציא טול ,טרעדנוה רהָאי ןעט:16 ןיא ןיֹוש
 ןוֿפ רנָאװ יד ףיֹוא ןעטֿפירשֿפױא ןענוֿפעג טדָאטש עסיזרעּפ עטלַא יד ןיא ןעמ טָאה
 טֿכרוֿפרהע נּוא גנּורעדנּואװרעֿפ םימ .ןעטסַאלַאּפ נּוא לעּפמעט ענעללַאֿפעגנײא יר
 עֿכלעװ ,ןעטֿפירשֿפױא יר רַאֿפ ןענַאטשעג ,טייצ רענעי ןוֿפ ,עטרהעלעג יר ןענייז
 ןגָאק דנַאטשרעֿפ םנעשנעמ םעד עֿבלעװ ּוצ ,תֹורֹוס ללוֿפ ,ןעזיװעגסיֹוא ײז ןעּבָאה
 ,רערָא ענלעצנייא ןּוֿפ ןועװעג ןענייז ןעמֿפירשֿפױא יר ןוֿפ ןעֿבײצ יד ,ןעמוקוצ טיג
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 טרעוו סָאװ ,בֵהָּכ רעּבלעז רער :טסײה סָאד ,סענילק יװ ןעֿבירמש עטצעזעגנעמַאזוצ
 רעד ןיא ןרָאװעג טרעלקרע רעהירֿפ ָאד זיא סע יװ ,טֿפירש:לײק ןעֿפּורעגנָא טציא
 רעטמרהעלעג רעשיאָאּפָאריײא ןייא טָאה 'נ 1708 רהָאי ןיא .לָבָּב ןוֿפ עטֿבישעג עטסרע
 ןעמונעגּבָארַא עיּפָאק עגיטֿכיר ַא (סג:56מ אזוטטמצ) רהּוּבינ ןעטסרַאק , ןעמָאנ םעד טימ
 =םיֹורַא ןעמּונעג ךיז ןעּבָאה ַאּפָארײא ןוֿפ עטרהעלעג יר נּוא ,ןעטֿפירשֿפױא ענעי ןוֿפ
 רערעי טָאה תֹורְעְׁשַה ענערישרעֿפ ,ןעזעל ּוצ בתּכ ןימ ַאזַא יװ ןלעגער יד ןעניֿפעג
 +רעטרָאװ יד ןעזעל ּוצ רעּביא ןעּבענעגניא ךיז טָאה סע ,טֿכַאמעג רעטרהעלעג
 טָאה םער םעללַא ײּב ,עגינָאק ערערנַא ןוֿפ ןעמָאנ ךָאנ יֹוזַא נּוא םקרעסק ,ׁשֵוְוְרָד
 =טהירעּב ַא 1846 רהָאי ןיא טָאה ךילדנע .ןענַאטשרעֿפ טינ ןעמָאנ יד יװ רהעמ ןעמ
 יד זַא ,טקעדטנע (8פמזִצ םגוזוומוסמ) ןָאסנילװַאר ירנעה רעטרהעלעג רעשילגנע רעט
 הרוש ַא רעטנּוא הָרּוׁש ַא ,ןעֿכַארּפש ענערישרעֿפ ירד ןוֿפ םהעטשעּב טֿפירשֿפיוא
 גנוקעדטנע רעד ךרּוד . עֿכַארּפש עשיזרעפ טלַא יד זיא ,יײרד יד .ןוֿפ ,ענייא נּוא
 טֿפירטֿפױא ןּוֿפ טלַאהניא םעד ןזעװעג רעווש יֹוזַא זיא םע סָאװ רַאֿפ ,ןרָאװעג רָאלק זיא
 .ןעזעל ּוצ רעדנּוזעּב ןעֿבײצ םערעי יװ טסואוועג ןיֹוש טָאה ןעמ דנרהעװ ,ןהעגרעד ּוצ
 ןעמ סָאװ ,גנוצטעזרעּביא רעשיֿבירג רעד טימ ןייטש רעשיטּפינע רעד יװ יֹוזַא נּוא
 =רעּביא ןעֿפילגָאריה יד יװ לעסילש םעד ןעּבעגעג טָאה ,ןענוֿפעג ָאטטעזָאר ןיא טָאה
 .-רעּביא רעשיורעּפ טלַא רער טימ ןעיזרעפ ןוֿפ ןעטֿפירשֿפױא יר ןעּבָאה יוזַא , ןעועלוצ
 ןעּבלעומער ןיא .ןעזעל ּוצ טֿפירש:לײק יד יװ ןעּבעגעג טײקֿבילגָאמ יד ,גנּוצטעז
 =עגסיוא יד ןיא ןענוֿפעג ,(118:6) דרַאיַאל רעטרהעלעג רעשילגנע רעד טָאה רהָאי
 טימ ןעלוװָאט ענעמייל לעיֿפ רהעז רּוׁשַא דנַאל ןעגילָאמ ַא םעד ןוֿפ ןעניאּור ענעּבָארג

 עטרהעלעג יר ןּוֿפ ףליה רעד טימ .טֿפירשליײק רעּבלעז רעד טימ ןעטֿפירשֿפױא
 יד ןעֿכײלגרעֿפ םער טימ נּוא ,טָאּבלַאט נּוא טרעּפּפָא ,ןָאסנילװַאר- ,סקניה : ,יײליָאּט
 זיא ,ןעֿבַארּפש ערעדנוזעּב יירד ןיא טֿפירשֿפױא רעד טימ לעװָאמ רענעי ּוצ ןעלוװָאמ
 םעד ךרּוד נּוא ,ןעועל ּוצ טֿפירש:לײק יד יװ ,ןעמּוקעג הָעיֵרָי רעגיטֿכיר רעד ּוצ ןעמ
 םַאזּוצ רּוׁשַא ןוֿפ נּוא לֶבָּב ןּוֿפ עטֿכישעג עֿבילקריװ יד יװ ןעגנַאגרעד ךיוא ןעמ זיא

 , ןלעטשוצנעמ
 ?םיֹורַא ןעּכָאה ,רָדַּכַא נּוא רערימּוש יד ,לנּב ןּוֿפ רענהָאװנייַא עטסרע יד זַא

 .לֶא יר ןיא ערעיײז עֿכַארּפש רעד ןּוֿפ ןעמ שהעז , רעקלָאֿפ עשינַארּוט יד ןוֿפ טמַאמשעג
 ןענייז ןעטימעס יד רעדהע ךָאנ ןרָאװעג טֿכַאמעג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעטֿפירשֿפוא עטסעט
 .יקרימ רעגיטציא רעד טימ ,םיֹוא טֵעָמִּכ ךיז טֿבײלג עֿבַארּפש רעײז .ןעמוקעג ןיהַא

 4 שיקריט ףיֹוא גּוא רעטָאֿפ ַא 2 ; זיא שירימוש ףיֹוא ,לָׁשְמֶל , יֹוזַא ,עֿבַארּפש רעש

 2 שיריטוש ףיוא } ןהָאז ,גתג :שיקריט ףיֹוא גםמג ! שירימוש ףיֹוא זיא ,רעטטּומ } 2

 .םאוט) שיקרימ ףיוא טא!
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 .ץעזעג נּוא טכער
 .ֿפיוא גינעוו רהעז ןענייז ,קלָאֿפ ןעשיָארלַאֿב ם'נוֿפ ןעּבעל טַאװירּפ םעד ןוֿפ

 :רעֿפ יד ןיֿפ רּונ ,ןעּבָאה ףירגעּב ןעגיטֿכיר ַא ײז ןּוֿפ ללָאז ןעמ ןעּבילּבעג ןעטֿפירש
 טָאה קלָאֿפ סָאד זַא ,ןעמ טהעז ,ןעּבילּבעג ןענייז סָאװ ,ןעטקַארטנָאק ענעריש
 רע גָאמ ,טקַארטנָאק ַא טימ נּוא ,טֿכער נּוא ץעזעג ןוֿפ טַאהעג ףירגעּב .ןעקרַאטש א
 =8ֿיֹוא טנָאקעג טֿבירעג ךרּוד ןעמ טָאה ,טסּבלעז גינָאק ןוֿפ ּוליּפֲא ןעּבירשרעטנוא ןייז
 ערערנַא ןּוֿפ ,ןיז םִיִקָמ טקַארטנָאק םעד טלָאװעג טינ טָאה רענעי ּביֹוא ,ןענהָאמ
 +עג יד .ןזעװעג טינ קלָאֿפ סָאד זיא םערָא זַא , ןהעז רָאלק ןעמ ןנָאק ןעטֿפירשֿפױא
 ערערנַא נּוא ןעלטײט טימ רערדלָאװ יד נּוא טריֹורּב טימ רעדלעֿפ יד ןּוֿפ טײקנעהטָאר
 ןיא טייּברַא ענעגנואווצעג ,טזײּפשעג ךילֿכײר קלָאֿפ סָאד ןעּבָאה ,ןעטֿכּורֿפ עדנערהָאנ
 ,טלהָאצעּב ךילטנערָא ךיז טָאה טײּברַא גּוא ,ןזעװעג טינ לֶבָּב ןיא

 טגָאמעג טָאה ױרֿפ ערעי ,לבּב ןיא טַאהעג ןעױרֿפ יר ןעּבָאה עטֿכער עסיורג
 ןוֿפ גיגנָאהּבַאנוא רָאג ןעלַאטיּפַאק גּוא רעטיג ענעגייא ןעּבָאה , ןעטֿפָאשעג .ןערהיֿפ
 ?עג רהיא טָאה ,יֹורֿפ ןייז טימ ןעדיש טלָאװעג ךיז טָאה צװ ,ןנַאמ ַא ,ןנַאמ רהיא
 ןנַאמ םעד יױרֿפ ַא רעּבָא טָאה ; גנּוגיטיגרעֿפ םלַא ןעּבעג דלָאג ַאממּוס עסיורג ַא טזּומ
 ?גײלרעֿפ ,ןעקנערטרעד ךרּוד טדיֹוט םּוצ ןרָאװעג טלײהטרּוארעֿפ יז זיא ,טענגײלרעֿפ
 םעד ןּוֿפ גּוא ררע רעד ןּוֿפ ןעסָאלשעגסיֹוא םהיא ןעמ טָאה ,רעטמומ ןייז ןהּוזַא טעג
 טרהָאטעג םַי ןףיֹוא טינ ,הָׁשְּבַי רעד ףיוא טינ ךיז טָאה רע : טסײה סָאד ,רעססַאװ

 רַאֿפ ןעֿפױקרעֿפ םהיא רעטָאֿפ רעד גָאמ ,טענגײלרעֿפ רעמָאֿפ ןייז רע טָאה ,ןעניֿפעג
 רעטָאֿפ ַא ןנעװ ,ןעגעגַאר ;לליװ רע לעיֿפיװ רַאֿפ נּוא לליװ רע ןעמעװ ּוצ םֿכענק ַא
 ןעגעג ןנָאק גוא זיֹוה םרעטָאֿפ ןייז ןוֿפ םיֹורַא ןהּוז רעד זּומ ,ןהּוז ןייז טענגײלרעֿפ
 , ןּוהמ טשינ רָאג םהיא

 ,רוטארעטיל

 ,ןעּבײרש תֹועיֵמְק ןיא ןענַאטשעּב ןיא לבצ' ןיא רּומַארעטיל עטסעטלָא יד
 .םַאז ןיא ךיוא גוא ,ןעּבײרטרעֿפ ּוצ תֹוחּור עטֿפעלש יװ תולּוגְס ענערישרעֿפ ,תועְּנְׁשַה
 . . רערעיל:סקלָאֿפ גּוא רעטרָאװ-ֿכירּפש םקלָאֿפ ןּוֿפ ןעגנּול
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 ?הָמָחְלִמ םער רַאֿפ ןעמלַאסּפ ךיוא ,גנַאועג:ּבָאל עֿכילטטָאג גּוא ,ןענמיה יד ןענייז
 :נולהָאצרע עשיגָאלָאהטימ עללַא ךיוא ןרָאהעג רּוטַארעטיל םרַא רעד ּוצ ,לַנְרַנ טטָאג

 זיא ךייר סרערנָאעּב . רעטמָאג יד ןעגעװ ןעגַאז נּוא ןעדנעגעל יד : טסייה סָאד ,ןעג



 101 .לבּב

 ןעּבָאה יז ןיא ןעגנּולעטשרָאֿפ יד ,ןערנענעל עֿכלעזַא טימ רּוטַארעטיל עשיָאדלַאֿ יד.
 , ךילדנָאטשרעֿפ נּוא רָאלק רהעז ךָאננעד ןענײז נּוא גנוטײרעּב עֿפיט ַא גידנַאטש

 טלַאה ְָדֹורְמ טמָאנ רעד יװ ןץ'להָאצרעד סָאװ ,ןעדנעגעל יד ןעניײז עטסגיטֿביװ יד
 ס'רֹורְמִנ ןעלהָאצרעד סָאװ , ןעטֿכישעג יד נּוא ,םֹוהָּת ם'נוֿפ גנַאלש רער טימ הָמְחֶלַמְ
 ?װָאמ עסיורג 19 ףיֹוא תֹורּוש 3,000 ןיא זיא עדנעגעל ַאזַא ענייא ,ןעטַאהט:ןעדלעה:
 ם'רורמנ יר זיא ,ןעֿבײצ ענערישרעֿפ ןּוֿפ םױרַא ךיז םויײװ סע יװ ,ןעּבילּבעג ןעל
 :8ֹֿוא רעד ןיא ; גנּונֿכער:טײצ רעגיטציא רַאֿפ 2300 םימ ןרָאװעג  טסַאֿפרעֿפ עטֿכישעג
 (סופסמסמ- ַארַאּבורשינ ;דלעה ןייז רעסַאֿפרעֿפ רעגיטיצרַאֿפ רענעי ןָא טֿפור ,טֿפירש
 ,טּורמַאמ : ַארַאּבּודשיג רעּבלעזרעד טסײה גנּוצעזרעּביא דעשיָאדלַאֿב רעד ןיא .,טפעג}

 , רורטנ רעדָא
 רעֿכיּב עטרהעלעג לעיֿפ ךיז ןעניֿפעג ןעגנּוסַאֿפרעֿפ עשיטעָאּפ עֿבלעזַא רעסיוא

 +יניצעדעמ ,עיגָאלָארטסַא רער ןיא םיִלָלְּכ ְךיֹוא ,טֿפַאשנעססיװ עשימָאנָארטסַא ןעגעוז
 רהעמ ןעהעטשעּב סָאװ , ךילריטַאנ , ןעטייהקנַארק ענערישרעֿפ ןעגעג לעטמימ עש

 =רע עֿכלעװ רעֿכיּב לעיֿפ ,לעטטימ:לייה עֿבילקריװ סלַא תֹועָּבְׁשַה נּוא תֹועיֵמַ ןּוֿפ
 =ייהטנייא רעד טימ ןערַאדנעלַאק עצנַאג ְךיֹוא ,(קיטַאמעהטַאמ) טסנּוקנעֿכער יד ןרעלק
 :ונימ 60 ןיא ערנוטש יד ,ןעדנּוטש 94 ןיא גָאט םעד ,גָאמ 368 ןיא רהֶאי םָאד גנול

 טלעיּפשעג רעָארלַאֿב יד ייּב טָאה 0 להָאצ יר זַא , ןעמ טקרעמעּב טּפיוהרעּביא .ןעט

 ןעמָאנ יד טסּבלעז .100 להָאצ יד רעקלָאֿפ ערעיינ יד ײּב םָאו ,עללָאר עּבלעז יד
 ?עג ןיא רעקלָאֿפ ןעטסיימ יר ייּב טציא ךָאנ ןעניז עֿכלעװ ,גָאטנעֿבַאװ ןעּביז יד ןּוֿפ
 , רעָארלַאֿב יד ןּוֿפ ןעממַאטש ,ְךיֹורְּב

 טשררעה גָאט ןוֿפ עדנוטש ערעי ףיוא זַא ,טרעלקרעד טָאה עיגָאלָארטסָא יד
 ןיא טסָאנ:ץטּוש ןייז רעדיװ טָאה גָאמ רעדעי ,טמָאנןרעטש רערעדנוזעּב ןײַא
 .נָאמ ףיֹוא ,טטָאנןנּוז רעד טשררעהעג גָאטנּוז נָאמ םעד ףיוא טָאה ױזַא ,ןרעמש ַא

 , רעטייוו יֹוזַא נּוא ,טסָאנ:הָנָבְל רעד -- גַאט
 םעד ץּוח ,עיגָאלָארטסַא רעד ןוֿפ ערהעל יד ןעּבירשעּב זיא ןעלוװָאמ 73 ףיֹוא

 .גנונדרָא רעטסעּב רעד טימ רעֿכיּב:רעטרָאװ עשיָארלַאֿכ ןרָאװעג ןעּבירשעג ןענייז

 ,ןלעּבַאֿפ:ריהט ןיא ןזעוועג רּוטַארעטיל עשיָארלַאֿכ עטלַא יד זיא ךייר םרערנָאעּב
 .גנונֿכער טייצ רעגיטציא רַאֿפ רהָאי 3,000 טימ ןרָאװעג טסַאֿפרעֿפ זיא ץלַא םָאר נּוא

 .ןאָינילער

 עטלַא ןיא ןעּבָאה רעקלָאֿפ עשילָאגנָאמ שינַאריט יד ּואוו רעטרָא עללַא ןיא ײװ

 זיא טלעו יד וַא ,טּבױלגעג לֶבָּב ןיא רערימּוש יר ךיוא ןעּבָאה ,טנהָאװעג ןעמייצ
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 ךענַאלּפ נּוא קנָארק עללַא ןעמוק יז ןוֿפ סָאװ ,ןענָאמער נּוא תֹוחּור עזייּב טימ ללוֿפ
 ײז ןעּבָאה ןענָאמעד יד .טלעװ רעד ףיֹוא ןעקילגנּוא נּוא ןעגנורעטשעצ עללַא נּוא
 ןיֿפ ּפָאק טימ ןעשנעמ : ןעטלַאמשעג עשיטסַאטנַאֿפ ענערישרעֿפ ןיא טלעטשעגרָאֿפ
 ,רעססעמ טימ ,ןעזיּפש טימ עטנעֿפָאװעג ,רעלרָא ןוֿפ םיֿפ טימ , ןעסקָא ןּוֿפ ,טרניה
 =לעוַא ןּוֿפ ,ןעּיטַאטס לעיֿפ ,ןעלָאמסיוא טנָאקעג טָאה עיזַאטנַאֿפ ערליוו ַא רּונ יװ נּוא
 ךיא נּוא ןעּבָארנעגסױא ,ןעטייצ עטצעל יד ןיא ,לבּב ןיא ןעמ טָאה ,ןענָאמער עֿכ
 , ןעטלַאהעּב ם'םּואעזּומ עשיאָאּפָארייײא

 ָאד ןענייז ,טּבױלגעג קלָאֿפ עשירימּוש סָאד טָאה ,ןענָאמעד עללַא רעּביא
 ?מלעוו יד ןעמיהרעֿפ ּוצ ,ייז טיּמ ןעֿפּפמָאק גּוא יז רַאֿפ רעקרַאטש ןענייז עֿבלעװ ,רעטסָאג
 ןענָאמער עללַא ןוֿפ רעלהעֿפעּב גּוא רעטָאֿפ רער ,תּועָׁשִר רעייז ןוֿפ ןעשנעמ יד גּוא
 רערָא ,ּוקניא יא רעטֿבָאט ןייז נּוא (לעמיה רעד}) ּונֵא זיא ןהּוז ןייז + ,ַאלולניא זיא
 --- הָנָד;ןעֿפּורעג ךיז יררימ רעד טָאה רעָאדלַאֿכ יד ייּב --- יררימ זיא לעקינע ןייז גּוא ,ַאָע
 ןעשנעמ םער םּוא גּוא .,תֹוחּור יד םימ ןעטלַאה ּוצ הָמָחְלִמ ףיֹוא טינ ןרָאה עללַא ײז
 =רעּביא םהיא רעטטַאנ יד ןעּבָאה ,רעטסײג עוייּב יד ןעגעג ןהעטשּוצייב ןעּבעג ּוצ חֹּכ רעייז
 :עֿבירּפשרעּביױצ נּוא תֹועָּבְׁשַה ײלרעללַא ;ס'הָריִמְׁש נּוא תֹועֵמַק ,םיִזָמְר ,תודוט ןעּבעגעג
 ררעייז נּוא ,לעיֿפ רהעז ןענוֿפעג ןעמ טָאה ס'הרימש נּוא תועמק עֿכלעזַא .ײז ןעגעג
 ענערישרעֿפ סָאװ ,ם'הרימש נּוא תֹועמק יד ןיא יװ רעּבלעזרעד שַעְמִּכ זיא טלַאהניא
 ..ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ןעקילגנוא נּוא ןעטייהקנַארק עללא טציא ךָאנ ןעּביג רעלדניווש

 ךוֿפ הָדֹוכֲע נּוא הָנּומֲא עצנַאג יד ןענַאטשעּב ויא עֿבירּפשרעּביױֹױצ עֿכלעזַא ןיא
 ..רעָארלַאֿכ יד רַאֿפ רעהירֿפ טנהָאװעג לבּב ןיא ןעּבָאה עֿכלעװ ,רערימּוש יד

 לבב ;ןיא ןעּבָאה ,םֵשייֵנְּב יד ןּוֿפ רעקלָאֿפ ערערנַא עללַא יװ ,רעָארלַאֿכ יד
 ךןעּבָאה ,טטָאנ םער ןוֿפ .ליִלֲא רערָא יַלַא :טטָאנ ןעשימייה רעייז טֿכַארּבעגנירַא
 עללַא רַאֿפ רעסעּב ךיוא נּוא רעגילק ,רעקרַאטש ,רעטלָא זיא רע זַא ,טלהָאצרעד ייז
 ןריוּבעג טָאה .סָאװ ,םֹוהָּת רעד זיא םלַא יױזַא , זיא רע יװ טלַא יֹוזַא רּונ ,רעטטָאג
 . רעססַאװ סָאר

 ןייק ךָאנ זיא ןעּביױא 'ןנעוו ,ערנעגעל עשיָארלַאֿב יר טלהָאצרעד ,ּבײהנָא ןיא
 גמגינײארעֿפ יִלַא טטָאג רעד ךיז טָאה ,ןזעװעג טינ דרע ןייק ךָאנ ןעטנּוא נּוא לעמיה
 =רהעקעגרעּביא ַא יװ זיא דרע יד .ןעֿפַאשעּב טלעװ יד ןעּבָאה נּוא םֹוהּת םעד טימ
 יװ ךָאנ .טמיווש :נּוא ,ןעמּואושעגסױרַא םֹוהְּת ןּוֿפ ףיֹורַא קעדרעטנּוא ן'טימ ףיש עמ
 :רעיֿפ עללַא ןּוֿפ ,גרעּב עֿביֹה רעיֿפ ףיֹוא .םוהּת ןעטימ ןיא ףיש עטרהעקעגרעּביא ַא
 הָנָבְל ,ןנּוז לעמיה ,ןיא ;טניטסעֿפעּב לעמיה םעד יִלַא טָאה ,ררע רעד ןוֿפ ןעטייז
 ,,יִשְמַׁש טטָאג רער ןרָאװעג ןעֿפַאשעּב זיא ןנוז רעד טימ .טצעועגניירַא ןרעטש נּוא
 ;טלעװ יר ןעֿכַאמ ּוצ גירעּבעל גּוא םרַאװ ,גיטֿכיל ,ןנּוז רעד ןיא טריגער רעֿבלעװ

 +צ ,אָרֲהַמ רערָא ,ןיס טטָאג רער ןרָאװעג ןעֿפַאשעּב יא הנבל רער טימ ;גָאטייּב
 עי
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 ןעמּוק עֿבלעװ ,תֹוחּור עוייּב נּוא םיִרֵש יד ןעּבײרטרעֿפ ּוצ נּוא טֿבַאנ ייּב ןעטֿכײל

 =ריטש עטלענילֿפעג יװ רעדָא ,קָאּב עּבלַאה ,ןעשנעמ עּבלַאה ןּוֿפ ןעטלַאטשעג ןיא
 ןעריוּבעג ןענייז ןרעטש יד טימ ,טלעוװ יד ןעּברַאדרעֿפ ּוצ ןעלייַאטַֿאנ נּוא ןעננַאלש ,ןעסקַא
 הָמָחְלִמ רעד ,ןרּוטַאס ןרעטש םעד ףיֹוא טרהָאֿפ רעֿבלעװ ,רָדֲא טמָאנ רעד ,ןרָאװעג
 םעד ךיֹוא ---רֶחְסֶמ נּוא הָמְכָח ןּוֿפ טמָאג רעד ,ּובְנ ;םרַאמ ןרעטש םעד ףיוא--- לַנְרַנ טטָאג
 =רעּכָא רעד , רעטיּפּוי ןרעטש ן'ףיֹוא--טמָאג רעדנעשררעה רעד ,ְךֶרֹורְמ ; רּוקרעמ ןרעטש
 =ימעס ערערנַא ייּב-לצַּב רערָא) לַּב טטָאג רעד זיא רעטמָאנ עללַא יד רעּביא ררעה
 =יטָאנ ךיֹוא ,רעטטָאנ ערערנַא ןרעטש ערעדנַא ןיא ָאד ןענייז יז ץּוח ,(רעקלָאֿפ עשיט
 רָאטסיא ןיטטָאג יד נּוא וּומּת טמָאנ רענָאש רעד זיא ייז ןוֿפ עטסּבעיל יר גּוא ,ןעּנ

 ,ָאטילעּב רערָא (תֹורָּתֶׁשַע ,הָרֹוּתִׁשַע)

 ןעועװ גידעּבעל גּוא עסּכיװעג ,טענררָאעג טלעוו יד ןעּבָאה רעטטָאנ עללַא יד

 ליִלֲא טָאה טלעװ רעד ףיֹוא גנּוריגער יד ,ןעשנעמ םער ְךיֹוא ךָאנרעד נּוא ,ןעֿפַאשעּב -
 , ןעהּור ןעגנַאגעג רע זיא ןייללַא נּוא רעטמָאנ יד טלייהמעגנייא

 רערעי ,לָבָּב ןיא טשררעהעג ןײללַא ןרהָאי רעדנעזיוט ךַס ַא ןעּבָאה רעטמַאג יד
 יז ייּב ןעּבָאה נּוא טרהעמרעֿפ קרַאטש ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ יד זיִּב , טרָאטש ןייז ןיא
 גוא טַאהעג ץעועג ןייק ךָאנ רעּבָא ןעּבָאה ןעשנעמ יר ;הָבּולְמ יר ןעמּונעגרעּביא
 ןוֿפ לָאטנײא זיא רליוו יֹוזַא גידנעּבעל ,רלַאװ ןיא תֹויַח יד יו טּבעלעג ןעּבָאה
 ןזעוועג זיא ּבײל ץנַאג ןייז .סעננַאָא 1 ןעמָאנ םעד טימ ןעזעװ ןימ ַא םיּפע םיֹורַא םַי
 , ןעשנעמ ַא ןוֿפ ּפָאק א ךָאנ טַאהעג רע טָאה ּפָאקשיֿפ םעד רעטנּוא רּונ ,שיֿפ ַא י

 ײװ רע טָאה טדערעג ;טַאהעג טיֿפ נּוא דנָאה ְךיֹוא רע טָאה ןרעדעֿפסּולֿפ יד רעטנּוא
 טינ טָאה ,לבּב ןיא ןעּבילּבעג ןועװ ךילרערנּואװ סָאד זיא גָאט ןעצנַאג ַא . שנעמ ַא
 עצנַאנ סָאר ךיז םּורַא טלעמַאזרעֿפ רע טָאה טֿכַאנרַאֿפ ,ןעקנּורמעג טינ ןסעגעג
 ,ןעטײקגיהָאֿפ עֿבילטסניק עללַא נּוא תֹומְכָח עללַא ןעּבעגרעּביא םהיא טָאה נּוא קלָאֿפ

 ,ןעמיטשעּב ןעטייצ ללָאז ןעמ יװ ,ןענעקרעד ןרעטש יד לעמיה ן'ףיֹוא ללָאז ןעמ יװ
 קנערק ןעלייה ּוצ יװ ךיֹוא ,ןעיֹוּב ןעגנּוטסעֿפ גּוא טרָאטש , ןעטסָאמּוצסיֹוא דרע יד ױז
 ,ןעצרעמש נּוא

 עטסניֿפ יד יװ טנרעלעגסיוא תּומרֲח נּוא תֹועָּבֶׁשַה ,םיִׁשָחֶל עללַא יז טָאה רע
 ןעטייּברא ןעשנעמ ץ'רַאֿפ ןללָאז יז ,ןעגניווצ ּוצ יז יװ גּוא ןעּבײרמרעֿפ ּוצ תֹוחּור ער
 טנרעלעג עצעזעג עללַא ְךיֹוא ײז טָאה רע ,ןענָאװ ַא ןיא דרעֿפ עטנַאּפשעגנייַא יװ
 ,לֵלָּכַא .ןעּבעל ללָאז ןעשנעמ ַא טימ שנעמ ַא יװ גּוא ןעניד ּוצ רעטטָאנ יד יװ

 .נּוא ררע רעד ףיוא ןרעוו טקעדטנע לָאמ ַא נּוא ןהעשעג לָאמ ַא רּונ ןנָאק סָאװ ץלַא

 ,טֿבַאנרַאֿפ ןייא םעד ןיא טנרעלענסיֹוא ײז סעננַאָא רעד טָאה ,לָבֵׂש ןעֿכילשנעמ ןיא
 ּבצ ןעּבעגרעּביא ײז נּוא ןעּבירשרעֿפ ּהֲעֿביּב עסיורג ירד ןיא ערהעל ןײז טָאה רע
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 םִי ןיא קירוצ רע זיא ןרָאװעג טֿכַאנ זיא סע זַא ,תורוד עגיּביא ףיֹוא יז ןיא ןענרעל
 ןיא זיא נּוא , רעססַאװ ןּוֿפ עֿבָאלֿפרעּבָא רער ףיוא טגיטֿכענעגרעּביא טָאה ,ןײרַא
 :ילקעגסיוא רע טָאה ןרעװ ןעדנּואװשרעֿפ ןייז רַאֿפ ,ןרָאװעג ןעדנּואװשרעֿפ הירֿפ רעד
 נוא רָענִׁש רעּביא גינָאק רַאֿפ טֿכַאמעג םהיא טָאה נּוא ,סָארָאלַא רלעה םעד ןעּב
 ןיא טָאה ערַאס ערעי ;טרינער גינָאק רעטסרע רעד טָאה (תֹוּפּוקְּת) ןערַאס 10 .לֵבָּב
 ןעּבָאה םהיא ךָאנ . רהָאי 36,000 טריגער סָארָאלַא טָאה לֹּכַהיִּדַסְּב ,רהאי 3,600 ךיז
 . רהָאי 360,000 ןוֿפ ְךֶׁשֶמ א םענייאניא , עגינָאק עֿכלעזַא 9 ךָאנ טשררעהעג רעדיוו
 ,ַאמוטַארַאּבּוא ןוֿפ ןהּוז רעד ,ַאטיקַאּפירּוס גינָאק רעד ןועװעג זיא רעט:10 רעד
 םּורֿפ רהעז ןענייז רעטֿבָאט נּוא ּבייװ ןייז םימ ןײללַא רע ,(ַחנ) סָארטוזיסק רעדָא
 יר ןוֿפ טייצ רעד ןיא ,ךיז טָאה לָאמ רעיֿפ . גידניז רהעז -- רעּבָא קלָאֿפ סָאד ,ןזעוועג

 ןעשנעמ יר ,ןעטלַאטשעג ערערנַא ןיא ץלַא ,טמָאנ:שיֿפ רענעי ןעזיוװעּב ,עגינָאק 10
 :ּוצ יא רע יװ רלַאּב רּונ ,רעֿכיּב יירד ענייז ןוֿפ ערהעל עגילייה יד ןענהָאמרעד ּוצ

 :עג ןעּבָאה יז .סָאװ ןעסעגרעֿפ קירּוצ ןעשנעמ יד ןעּבָאה ,ןןײרַא רעססַאװ ןיא קיד
 רלּודעג יד לַּב טטָאנ רעד ןיֹוש טָאה ךילדנע . ןרָאװעג גידניז רהעמ ץלַא נּוא טנרעלי
 םּוצ טלײהטרּוארעֿפ רהיא ףֹוא טּבעל סָאװ ץלַא נּוא דרע יד טָאה נּוא ,ןרָאלרעֿפ
 :רער לײהטרוא םעד ןּוֿפ ךיז טָאה סָאװ ,ררע רעד ןוֿפ ןימטָאנ יד (+ חַאונ .טיוט
 :נײרַא ,הָניֵּת ַא ןעיֹוּב ןעסייהעג םהיא ,סָארטּוזיפק גינָאק םּוצ ןעמּוקעג זיא ,טסּואװ
 רער ןיא ןעסילשרעֿפ ךיז ,ןיִמ םעדעי ןוֿפ ייװצ ּוצ ענידעּבעל עללַא ןוֿפ ןעמהענ
 , ןוהטעג יֹוזַא טָאה ,חנ רעדָא ,סָארטוזיסק .לּוּבַמ םעד ןעטרַאװ רעּביא נּוא ,הביּת
 ךיז ןעּבָאה סע ,רעטסײג עוייּב עטרימשעג נּוא ענעגנַאֿפעג עללַא טײרֿפעּב טָאה לֹּב
 רֶרַא , רעטמָאג יד ,ןעטייז רעיֿפ עללַא ןוֿפ םמערּוטש גּוא ןעטדניװ יד ןעסירעג ןָאל
 רערָא ,ןיּב ,טמָאג רעײנ ַא םיּפע .ררע יר ןעטסיװרעֿפ ןעֿפלָאהעגּוצ ןעּבָאה לֵגְרִנ נֹוא
 מָאּב נּוא ןרענּוד ןעּבײהעגנָא גידלַאװג ןעּבָאה ,םַעֵר טטָאג םעד טימ תֹפְּתּוׁשְּב ,,ָאקרַּב-
 :עג רערהיֿפנַא יר ןענייז ְךֶדֹורְּמ נּוא ּובְנ טטָאג רעד ,ןעצילּב טימ דרע יד ןערידרַאּב-
 :ײז רעטטָאג ערענעלק ערנַאּב ַא ,םיִתיִחְׁשַמ נּוא רעטטָאג הָנֲחַמ רעצנַאג רער ןּוֿפ ןזעוו
 ןײק ללָאז סע ,ררע עצנַאג יד ןרהעקוצסיוא ןעגנַאנעג ייז רעטניה רעמעזָאּב טימ ןענ
 ןעלָאװק יד נּוא לעמיה ןּוֿפ רעטסנעֿפ יר טנעֿפָאעג ךיז ןעּבָאה סע ,ןעּביילּב םינ רָבֵז
 יד .ןעקנורטרעֿפ ררע עצנַאג יד רלַאּב ןעּבָאה סנעגער עגירלַאװג נּוא רנּורנּבֶא ןוֿפ
 ןהָאצ ַא ןיא ןהָאצ ַא יז טָאה סע ,ןרָאװעג ןעקָארשרעד ןענייז לעמיה ןיא רעטסָאג עג"
 ןעּבָאה רעטטָאג לעיֿפ ,טגָאלקעג נּוא טנייװעג טָאה רַאטסיא .קערש רַאֿפ טּפַאלקעג;
 רענייק טָאה רעּבָא ןעֿפלעה ,ןעסירעג ךיז ןּוֿפ רהָאה יר ןעּבָאה ערעדנַא ,טשְלַחעֶג

 נא . ןעטיּברעֿפ סָאוָארעּב רעטסירּפ םעד ןוֿפ עדנעגעל רעד ןיא ןעמָאנ יד ןענייז םיוועג (=

 גינָאק םעד טָאטשנַא נּוא ,ררע רעד ןוֿפ ןיטטָאג יד ,ַאע : טניימעג רע טָאה חַאּונ טטָאג םעד טָאטש

 . ןעמָאנ רעשיָאדלַאֿכ ַא רעדהע רעשיכירג ַא רעכיג ויא "סָארטוזיפק} , חג :טניימעג רָע טָאה סארט;
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 םַעַּכ ןייז נּוא ,ןהעשעג זּומ לייהטרּוא ס'לַּב זַא ,טסּואװעג טָאה רעדעי :טנָאקעג טינ

 :עעז עגירעּבעל ןייק ןיֹוש זיא ררע רעצנַאג רעד ףיוא זַא .ןעֿכַאמ בַרָח ןעמלעוו ןנָאק
 =טָאג יד ןעֿפורעגקירוצ טָאה רע ,טליטשעג םֵעַּכ סי'לּב ךיז טָאה ,ןעּבילּבעג טינ על
 :8ֿיוא ללָאז םע ןעסייהעג טָאה נּוא רעטסיײג עזייּב יד טרימשעגנייא קירּוצ ,רעט

 ץעגרע .ט'םֹולָחעג טינ רָאנ ץלַּב ךיז טָאה ןַחֹנ טימ הֶביֵּת רעד ןוֿפ .ןענענער ןרָאה
 .טלעטשעגּבָא הביּת יר ךיז טָאה ,ריזינ דנַאל ןיא גרעּב עשינעמרַא יד ףיֹוא טייװ
 ןעגרָאמ ףיוא טָאה רע ,קירּוצ ןעמוקעג זיא יז ,ּבלַאװש ַא טקישעג םיֹורַא טָאה חנ
 ?סױרַא ּביֹוט יד רע טָאה ךילדנע ,קירּוצ ןעמּוקעג ךיֹוא רע זיא ,ּבָאר ַא טקישענסױרַא
 2ײהעגֿפױא קער יד רע טָאה ןנַאד ;טַאלּב ַא טֿכַארּבעג םהיא טָאה יז נּוא טקישעג
 טלָאװעג ךיז טָאה רע ,טנײשעגנײרַא םיִנָּפ ןיא ךילדניירֿפ םהיא טָאה ןנּוז יד ,ןעּב
 ןהעזרעד טָאה רע זַא ,ןרָאװעג רעטסניֿפ ןעגיֹוא יד ןיא ןענייז םהיא רּונ ,ןעהָארֿפ
 רעדניק טימ רעּביײװ , ןעשנעמ ענעקנורטרעד םּורַא ןעמיווש רעססַאװ ןעצנַאג ןרעּביא
 :נַאלש ענעקנורטרעד טימ טרעטנולּפעגנייא םלַא נּוא גנּוי , רענָאמ ,טסּורּב רעד ייּב
 ?עג ןעקּורט זיא םּורַא גָאט עֿבילטע ןיא ךָאנ ,תֹויַח עדליוו טימ טעּפעשטעגנייא נּוא ןעג
 ןענייז עטנידעּב ערעייז טימ ךיֹוא ,רעטֿכָאמ נּוא ּבייו ,דניזעג ןייז טיס חנ נּוא ,ןרָאװ
 רעֿפּפָא קנַארטעג ַא םלעוו ןעטייז רעיֿפ עללַא ןיא ןעּבָאה נּוא הבית רעד ןוֿפ סױרַא
 ,לַּב טטָאג םעד רַאֿפ טֿכַארּבעג

 זַא ,ןרָאװעג טשַאררעּביא זיא ,טסואװעג טינ הָׂשֲעַמ ןיק ןוֿפ טָאה סָאװ ,לֵּב
 םילָבָה ןוֿפ .רעֿפּפָא;קנַארט םעד ןוֿפ ַחֹוחיִנ ַחיֵר רעד ןעמּוקענּוצ זיא זָאנ ןייז ּוצ

 טָאה ? ןעמעו ןּוֿפ ,ןענַאװ ןּוֿפ .טֿכזרעֿפ טינ חוחינ חיר ַאזַא רע טָאה ןָא ןעטייצ
 .ןיא ָאגָאװערמ ַא טֿכַאמעג ךיילג טָאה רע ,ןעֿפײרגעּב טנָאקעג טינ ןֶפֹוא םּוׁשָּב רע
 רע :ןרָאװשעג טָאה לּב נּוא ,רעטטָאנ עללַא ןעֿפָאלעגנעמַאווצ ךיז ןענייז סע ,לעמיה
 ?נעמ ַא טָאה סע רעװ ןייז הָדֹומ טינ םהיא םעװ ןעמ ּביֹוא ןעטדיוט ןעמעללַא טעװ
 ,ןועװעג הדֹומ ךיז טָאה ,ַאָע ,דרע רעד ןוֿפ ןיטטָאנ יד ,טעמערענ לּוּבַמ ןוֿפ ןעש
 ."? ןעשנעמ ןהָא רעּבָא רימ יז גוט סָאװ ,טגָאזעג יז טָאה ,רימ ּוצ רָאהעג דרע יד,
 עללַא ,לעטיה ןעצנַאג ןרעּביא טײרּפשעגסיוא חֹוחינ חיר רעד ךיז טָאה לייװרעד
 ?8ֿיוא רהעז זיא נּוא טקיקרעד ךיז טָאה ןײללַא לּב ,ןזעװעג הָיַחְמ ךיז ןעּבָאה רעטמָאג
 רהעמ ןרָאװשעג רע טָאה חוחינ חיר םעד ןוֿפ ןעגינגרעֿפ םיֹורג ןוֿפ ,ןזעוועג טגעלעג
 ,ןעשנעמ םעד ןהעז םהיא לליװ ךיא . דרע רעד ףיוא ןעגניירּב ּוצ טינ לּוּבמ ןייק
 טרהיֿפענּוצ םהיא טָאה ַאע נּוא ,טגָאזעג לֹּב טָאה , רעֿפּפָא ןייז ןיא חּכ ַאוַא טָאה סָאוװ
 רע , ןיירַא הכיּת ןיא זיא ןײללַא לּב ,ןענַאטשעג  זיא הָביֵּת יד ּואװ גרַאּב םענעי ּוצ

 :עג ןעשנעמ עגירּביא יר טָאה נּוא ,טֿכַאמעג רעטטָאג רַאֿפ ּבייװ ןייז טימ י'חנ טָאה
 םער ןעזיװעג יז טָאה רע ,רעהירֿפ יװ רהעמ ךָאנ ןרהעמרעֿפ ךיז ןללָאז יז ,טשנעּב
 םרָאטש ןעּבײהנָא נּוא ןעצעזעּב ָאר ךיז ןעסייהעג ייז טָאה נּוא רֶעְנָׁש דנַאל םּוצ געװ
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 ,ערנענעל יר רעטייװ טלהָאצרעד ,ןערהָאי רעדנעזיוט נּוא רעדנעזיוט .,ןעיֹוּב .ּוצ
 :םהיא ּביִלּוצ סָאװ ,טיױּבעג םרּוהט ַא ןעּבָאה ייז ,רעָאדלַאֿב יד טרָאד ןיֹוש ןענהָאװ
 רַאֿפרער רעטטָאנ יד ןעּבָאה ייז ןוֿפ עגידניז יד ,ןעֿכַארּפש יד ןרָאװעג טשימוצ ןענייז
 ךיא ןענייז עמּורֿפ יר רּונ ,טײרּפשּוצ טלעו רעד ףיוא גּוא דנַאל ןּופ ןעּבירטעגסיֹורַא
 .ןעּביִלּבעג רֶעָנַש

 ,רעֿביּב ערעייז ןיא ןעּבירשרעֿפ רעָאדלַאֿב יד ןעּבָאה ןעדנענעל עֿכלעזַא לעיֿפ
 .ןעוָאלעג רערליּב גּוא ןעּוטַאטס ןיא ךיֹוא נּוא לעּפמעט יד ןּוֿפ דנָאװ יד ףיֹוא

 ,טֿפַאשעגבָא ךַס ַא יז ןעּבָאה רעטטָאנ נּוא ןענָאמעד עשירימוש עטלַא יד ןוֿפ
 ןָא ,רעטמָאנ ענעגייא יר ןעשיװצ ןעמּונעגנײרַא יז ןעּבָאה יז ןוֿפ ךָאנ גונעג רונ
 עללַא יװ ,ּבײהנָא ןיא ןעּבָאה רעָארלַאֿב יד סָאװ ,ּולֵא רעדָא לֶא טטָאנ ןעטסרע םעד

 ןייז ףַוא ,ןעסעגרעֿפ ןעצנַאג ןיא ָאד יז ןעּבָאה ,טּבױלגעג ,םֵׁש"יֵנְּב יד ןוֿפ רעקלָאֿפ
 רעטסקרַאטש רער יז ייּב זיא רעֿבלעװ ,לּב טטָאנ םעד טצעזעגֿפױרַא יז ןעּבָאה טרָא
 ףיוא ןעֿפַאש ּוצ טַאהעג רּונ ךיֹוא לּב טָאה סנעגירּביא ,ערערנַא עללַא רַאֿפ ןרָאװעג
 עג טינ םּויַק ןייק טלעוו יד םלָאװ ,רעטסָאנ עגירּביא יד ןהָא נּוא ,ןעֿכַאז עסיוועג
 ערעייז ןעּבָאה םהיא ךָאנ ,םיֹוּבעג םהיא ןעמ טָאה לעפמעט ןעטסָארג םעד ,טַאה
 םער ,ּובָנ נוא וּומַּמ ,רֶדֵא לֵַנְרַנ ,ְךֶדֹורְמ :רעטטָאנ ערענעלק יד טַאהעג לעּפמעט

 ןיטטָאג רעד רַאֿפ טיֹוּבעג ןעמ טָאה לעּפמעט ןעטסָארג םעד טינ שטָאח , ןעטסנָאש
 ןוֿפ ,רײרֿפ נּוא ןערירֿפ ןּוֿפ ,עּבעיל ןוֿפ ,טײקנָאש ןוֿפ ןירעצישעּב יד ,תֹורּתשַע
 טֿפַאשנעריײל ,טֿכוזרעֿפײא רעּביא ןירעשררעה יד ְךיֹוא רעּבָא ,טײהנערירֿפּוצ נּוא קילג
 םרָאטש רעדעי ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה דליּב רעדָא ,עּוטַאמס רהיא ,טײהנעסַאלעגסיֹוא גּוא
 ?טָאג עללַא ןּוֿפ עטסּבעיל יר קלָאֿפ םייּב ויא יז ,רּוׁשַא ןיא ךיֹוא יֹוזַא לֵבָּב ןיא יוו
 יד טימ ,טלהָאצרער טרעװ םע יװ ,רהיא ןעמ טָאה טנעירעג נּוא ןועועג רעט
 רעייז לעּפמעט ןיא רהיא ייּב ןעּבָאה רעדניק עגנּוי ,טײהנעסַאלעגסיֹוא עטסֿכילדנַאש
 ןעדעי ,ןעטלָאהעג הֶוְצִמ ַא רַאֿפ ןעּבָאה ןעיױרֿפ גּוא רעננָאמ גּוא ,טרעֿפּפָאעג דלּושנּוא
 . ןעסעגרעֿפ ּוצ הָׁשּוּב נוא טייהנעריישעּב רעייז , בֹוט םֹוי

 יז ויא טֿפָא ,טלהָאצרער ןעדנעגעל לעיֿפ ןעמ טָאה רָאטסיא ןיטמָאנ רעד ןוֿפ
 עטסֿכײר יר טָאה נּוא ןיֹורק רעד זיּב ןעּבייהרעד עמערָא טָאה ,טּוג נּוא ּבעיל ןזעוועג
 עטסקרַאטש יר .יז טָאה טעלג ַא ,קילּב ַא ם'רהיא טימ ; עטסמערָא יד טימ טרעדירּברעֿפ
 דלַאּב יז ןענייז ,טשימעגניירַא דניײֿפ ןעשיווצ ךיז יז טָאה ; ןעּבירטרעֿפ ןעצרעמש
 ,ןזעוועג סיז טריוט רעד טסּבלעז זיא רנַאה ערהיא ףיוא נּוא ,ןרָאװעג דנײרֿפ עטסּבעיל יד
 ,טרהעקעגרעּביא ןעטלעוו יז טָאה ,ןֹועָנְׁש ַא ןעּפַאחנָא רהיא טגעלֿפ סע זַא טֿפָא רעּבָא

 ענעגייא ,ןרָאלרעֿפ רערגָאל גּוא ןעגיורק ,רהיא ּבעיל ּוצ ,ןעּבָאה רעקלָאֿפ גּוא עגינָאק
 יר ןעבָאה ןערלעה ,סיֹורַא רערנַאניא ןעגעג ןעגיוּב גּוא לײֿפ טימ ןענייז רערירּב
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 םּוצ יז טָאה עגולק נּוא עטרהעלעג טסּבלעז גּוא ,טזָאלעגּבָארַא ןעֿפַאװ נּוא דנָאה:
 ,טֿבַאמעג ןררַאנ

 רעטטַאנ יד ְךיֹוא רעּבָא טהערדיעֿפ ּפָאק םעד ןעשנעמ רּונ טינ טָאה יז
 ןּוֿפ יז טָאה וּומּת טטָאג םענָאש םעד ,ןהעטשעּב טנָאקעג טינ רהיא ןעגעג ןעּבָאה
 ןעצנַאג ַא ;טלעטשעג הָּפּוח ַא םהיא טימ םייהעג ןיא ,טרהיֿפרעֿפ זיֹוה סנרעטלָא ענייז
 םהיא יז טָאה רֹלַאּב רּונ ,יֹורֿפ רענָאש ןייז ןעגעג תַחַנ ןּוֿפ טניישעג זּומּה טָאה שדה
 טסיזמּוא . רעטטָאג ערעדנַא טימ ןערהיֿפמּוא ןעּבײהעגנָא ךיז נּוא ןענירקעג דנִייֿפ
 ָאל ײרֿפ - ןענעק רהעמ טלָאװעג טינ םהיא טָאה יז ,טגָאזעג רָסּומ רהיא זּומּה םָאה
 א רייהרעלליטש םהיא יז טָאה ,טלָאװעג טינ ךיֹוא יז טָאה םהיא ןעז
 רהיא נּוא טייקנָאש רהיא טנהָאמרעד ןילַא םהיא טָאה סָאװ ,ןעצרַאה ןיא גנַאלש ַא-
 רהיא ךָאנ רע טָאה רהעמ סָאד רהיא ןוֿפ טרעטייוורעד ךיז טָאה רע רהעמ סָאװ ;ןַח

 עגימֿביל עֿבילטטָאג ענייז ,ןרָאװעג רעלעקנוד ץלַא זיא םיִנָּפ ןָאש ןייז ,טקנעּבעג

 טימ הָנּותַה ןייז ךָאנ ,רהָאי ןייק ךָאנ זיא םע נּוא , ןעשָאלעגסיֹוא ךיז ןעּבָאה ןעגיֹוא
 רעטטַאג יד תָמֲא .קעװַא טלעו רעד ןוֿפ רהיא ךרוד רע זיא ,רעּבירַא טינ ,רהיא
 יו רע טהעורעד םיֹוק ,ןענייש ןָא רעריוו טּבײה רע ,גידעּבעל רעדיוװ םהיא .ןעֿכַאמ-
 זיּב ,ּביײװ עמּוג סָאד םהיא טגינייּפ רעדריוו נּוא ,רעדיװ ךיז רע טּבילרעֿפ .,רעּבָא

 רער ןיא ,רהָאי ּוצ רהָאי ןוֿפ נּוא .רעהירֿפ סָאװ ףוס ןעּבלעומעד רעדיװ טָאה רע-

 (+ ןענייוועּב נּוא ןעגָאלקעּב ,טֿבּזרעֿפײא ןוֿפ ןערייל ּוצ ןָא טּבײה רע ןעװ ,טייצ
 ,רּוׁשַא נּוא לבּב ןוֿפ ךעלדיימ נּוא רעּבײװ עמּורֿפ 2 םהיא;

 . ןדורמנ ּוצ עּבעיִל סניטטַאנ רעּבלעורעד ןוֿפ ערנעגעל יד זיא ,רענָאש ךָאנ
 ןללָאז , ןרעטלַא סיוּומּת ; עדנעגעל יד טלהָאצרעד ,,ןזעוועג הָנָמְלַא ענַאש עגנוי ַא ךָאנ זיא יז

 רעד ןיא טצעזעּב ךיז טָאה נּוא ,לעמיה ןיא ןעציז ּוצ ט.העג ארומ יז טָאה..,ןייז םקֹונ טינ רהיא ןָא ךיש

 טָאה ,םֶליֵע דנַאל ם'נוֿפ קלָאֿפ גיּבולג טינ םָאד . ןרָאװעג ןיגינָאק רלַאּב זיא יז ּואו ,ְךֶרָא טרָאטש

 =יולטנע טזימעג טָאה ןײללַא יז נּוא טרעטשּוצ לעּפמעט רהיא , ןעפירעגניירַצ ךיירגינָאק רהיא ןיא ךיז-
 יװ ךיילג רעטטָאג טימ טיירטש סָאװ ,דלעה ַא רַאֿפ ט'משעג רֹורמנ ןיֹוש טָאה טייצ רענעי ןיא .ןע

 ךרַא דיַאל ןיא ןעּבָאה םליע ןּוֿפ רענהָאװנייַא יד סָאװ ,ןרָאװעג רהָאװעג זיא רע זַא , ןעשנעמ טימ.

 עגירעײֿפ טימ טקָאײרעיטש ןערליװ ַא דנַאה רעקניל רעד טימ ןרָאצ סיורג רַאֿפ רע טָאה ,ןּוהטעג

 .ןעגרָאװרעד לעצטָאק ןיילק ַא יװ ּבייל ןעגידלַאװג ַא דנַאה רעטֿכער רעד טימ נּוא , טדיֹוטעג ןעלגילֿפ-

 גינַאק רעטסקרַאטש רעד ,טייצ רענעי ּוצ זיא , עדנעגעל יד רעטייוו טלהָאצרעד , םליע ןּוֿפ גינָאק רעד

 זיא רעּבירַאד ,םיִרֹוּבִג רעטיול ןֿפ ןענַאטשעּב זיא קלָאֿפ ץנַאג ןייז נּוא ,ןזעוועג טלעוו רעד ןּוֿפ-
 ּועי ןזעוועג זיא רעֿבלעװ ,ינַאּב=ַאע טטָאג ןעשירימוש םעד ,דנײרֿפ ןעטּוג-.ןעטלַא ןייז ּוצ קעװַא דורמנ-

 ּפָאק?ןעשנעט ןייז ףיֹוא רענרַאה ןעפקָא עסיורג רָאּפ ַש טימ שנעמ רעּבלַאה ַא נּוא םקָא רעּבלַאה ַא

 / / 6 עֿכילקערש טָאה נוא ,םליע ןוֿפ גינָאק םעד ןעּבירטעגסיֹורַצ דֹורמנ טָאה םהיא טימ ןעמַאוצי

 .(ה* "ה .לאקוח וי) וומתה תא .תֹוּכַבִמּ תֹובשוי םישנה םש .הנהו (*
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 תופס הזעאנננגע טע נענטער רדקעקריריקאדרקרדיריזדרדדראידידידרדררידררדררדרירררלא דירעקטער רעדער עי בע ביעט: 5 בנעט נא. עט טענער טא

 ס'רוובנ ןּוֿפ ןענייז לעמיה ןיא רעטטָאג יד ,ןיטטָאג רעד ןּוֿפ דֹובּכ ןעטנידעלעּב םעד רַאֿפ ןעמונעג

 =ר8ֿ2 ךילּברעטש טּושּפ ךיז טָאה (הֹורהשע) רָאטסיא ןיטטָאג יד נּוא .,,ןרָאװעג טרעדנּואורעֿפ הרובג

 . דלעה םענעטלעז םעד ןיא טּבעיל

 םינ טסלָאמַאד ךָאנ ןעמ טָאה םינכדש ןוֿפ ,ןועועג טינ יז זיא לעּביײװ גידימַאש ןייק

 יר טימ טמיוזעגמורַא , רעריילק עטסנָאש ערהיא ןיא טצטוּפעגסיוא ךיז יז טָאה רעּבירַאד ,טסּואועג

 .ץרורמנ ּוצ ןעמּוקעג זיא נּוא ןרעטש נּוא ןנוז רעד ןּוֿפ ןעלהַארטש עטסנָאש
 רעטיּבעג ןיימ ,ןנַאמ ןיימ ּוד יז .טגָאזעג יז טָאה ! ןייז ּבײװ ןייֵד ,דֹורמנ ,ליװ ךיא,

 ןייר ןייז טעװ רלָאג !ךיא יװ ּבעיל יֹוזַא נּוא ךייר יֹוזַא ,ןָאש יֹוזַא זיא רעװ ! ררעה ןיימ גּוא

 בוא ליײֿפ ןייד -- רענּוד נּוא ץילּב , דרעֿפ ענייד--דניוו נּוא םרּוטש ,רעדָאר יד -- ןעטנַאמיד ,ןעגָאװ !

 + ןייז ק קילג ןייד ןללעוו רעטטָאג נּוא ןעגיל סיֿפ ענייד ייּב עגינָאק ןלעװ רימ בעיל ּוצ . ןעגיוּב
 .!טלעװ רעד ןּוֿפ רעטסֿכילקילג רעד זיא ּבעיל ךיא ןעמעוו נּוא , רֹורמנ ,ךיד בעיל ךיא

 טנַארּפ ןעטסנָאש רהיא ןיא ןיטטָאנ ענָאש יד ןהעזעג ,טרָאהעגסיױוא גיהור סע טָאה רֹורמנ

 ןנַאמ ןייד לליוו ךיא ,רָאטפיא ,ןיינ :טרעװטנָאעג רע טָאה טלַאק נוא גיהור רעּבָא , ךיז ןעבעג
 ּוצ ןרָאהֿפיֹוא גּוא ןעדניּברעֿפ ריד טימ ךימ ךיא ןנָאק יו . טינ ְךיֹוא רעטּבעילעג ןייד  ,ןייז טיג

 .עּבעיל ןַײד - רעשלַאֿפ ךָאנ , ןעכָארּפשרעֿפ ןייד זיא שלַאֿפ ! ןיּב ךיא סָאװ ,דֹורמנ דלעה רער ןייז

 עסָאה דנעלע נוא ןייּפ לעיֿפיװ . ךיי -גינַאק ןייד טָאה הטרעוו ןייק נּוא ןיֹורק ןייד זיא שירעגירטעּב

 ךָאנ נוא ! םהיא ףיֹוא טנייוו נוא טגָאלק ןעמ יװ רָאה ,העג ! ּומּת ןעגידלושנוא םעד טֿכגמעג ּוד

 ףעגילֿפ יד םהיא ּוד טסָאה ,ט:העג ּוד טפָאה רעל דָא ןעגיטֿכָארּפ ַא ? ןוהטעג ּוד טסָאה סָאװו רעהַירֿפ

 טציא ויא לעדנָאה ךַאװש ַא , לָאמניא ףיֹוא ןעּביז ןעסירעגסיֹוא פ עגיטֿכָאמ יד , ןעֿכָארּבּוצ

 רעד ,ןעּבילקעגסיֹוא ךיז ּוד טכָאה ןעטסקר:טש םעד ן:ּבײל עללַא ןּוֿפ !םהיא רַאֿפ רעקרַאטש

 ,טֿכַאמעג םהיא ןוֿפ ּוד טסָאה סָאװ ; ןרָאװ;ג = םּורּב ןייז ןוֿפ זיא דל.וװ רעצנַאג
 רע וַא ,ןסעגרעֿפ טָאה רע ויּב ,ןעמונעג הטּומ ןייז ,טּביֹורעג חֹּכ ןייז טינ ּוד טסאה ? רָאטַכיא

 ןנָאק רע , םהיא ףיֹוא ןעטייר רעדניק עניילק ? ןזעוועג דלַאװ ןוֿפ גינָאק רעגיטֿבָאמ רער לָאמַא זיא

 נָאש ןעד ! ןעסירגסיֹוא ךיֹוא םהיא ּוד טּפָאה עויד ,ןעצירק טינ ןהֵאצ יד טימ ּוליפא ןיֹוש

 -רעדניוושעג טינ םהיא רַאֿפ זיא ץילּב רעד . ,..טררַאנרעֿפ ךיז ּוצ ּוד טסָאה דרעֿפ המחלמ ןעצלָאטש
 , ור ;ןעגלָאפרעֿפ ּוצ דנייֿפ ןעד , ןעגָארטעג דלעה ןעד ןעקור ןייז ףיֹוא טָאה רע ןנעוו ,ןזעוועג

 ןעקּור ןעדנּור ןייז ,טמירקעגסיוא סיֿפ יר םהיא ּוד טסָאה ךיג ,ןעטירעג םהיא ףיֹוא טסָאה .,רָאטסיא

 טוָאל ,ןעסָאגעגנירַא טּולּב סייה ןייז ןיא טסָאה ּוד סָאװ , רעּביֿפ עֿכילניײּפ סָאד גּוא ןעֿכָארּבעג

 רע ,טּבעילעג ּור טסָאה ךרָא ןּוֿפ גינָאק ןעד ,,, ןעגייּבסיוא טינ זלַאה ןעצלָאטש ןייז רהעמ םהיא

 ללָאז רע ,טלערנַא!ורעֿפ רעיהט רליו ַא ןיא טינ עּבעיל ןייז רַעֿפ םהיא ּוד טסָאה ,רחעמ ךָאנ--ךיד
 ,ןעּבירטעגנײרַא דלַאװ ןיא קלָאֿפ ןייז םהיא טָאה רעיהט רלי ַא יװ ? ן;סיירעצ רעדניק ענעגייא ןייז

 ןעּבירט?גמוא דלַאוו ןיא ךיז טָאה רע תעּב , ןרָאװעג ןעגינָאק ַא .,, ןעמונעגּוצ .ןָארהט ןייז טסָאה ּוד

 טָאה סָאװ ,חַלּכ ןיֿפ רעטסירּפ ןעגידריווסנרהע םעד נוא .ןס:געג ךיז ןוֿפ שײלֿפ ןעגייא ןייז גּוא

 יוװ ? רָאטסיא , טלָאװעג םהיא ןּוֿפ ּוד טסָאה סָאװ ,טנעידעג טסנרע נּוא םּורֿפ יֹויַא לּב טטָאג םעד

 *! ררַאנ רעטלַא, ? טײקמַאורהעלעג ןייז ,לכש ןייז זיא ּואו ! םּורַא טציא ךיז -/ טּביירט דנעלע
 -ןייּפ ןייז ללָאז רע , םהיא טימ רסח רעגיצנייא ןייד זיא סָאד גוא ,ךָאנ םהיא ןעמ טיירש ײ! עגּושמ,
 ןייר ןיֿפ רעטלַאװרעֿפ ןעיירט םעד ןוֿפ טלָאװעג ּוד טסָאה סָאװ ,זייוולעדיימ ךָאנ גוא ! ןעלהיֿפ טיג

 רעּבָא םהיא טסָאה ּוד ,ןעסיװ טלָאװעג טינ ריד ןוֿפ טָאה יע ?ַא;:ַאלוסיא ,תֹורְצֹוא סרעטָאֿפ

 ןעצרַאה ןייז ןיא ןעמַאלֿפינעלָאה ּור טסָאה ןעגיֹוא ענייד ןוֿפ ןעצילּב עללַא טימ ,טרעּביױגעּב



 בא אז צא אקט עפעקט יב א טשעק רע קט 199 .לבפ-

 ןיא ךיז טָאה רע ,טריּבישרעֿפ םהיא ּפָאק םעד ןעטרָאנ ןייד ןּוֿפ ןעצריוועג עללַא טימ ,ןעדנּוצעגנָא

 סרעטָאֿפ ןייד רע טָאה ,ןעֿכַאמ ּוצ דײרֿפ ַא ריד , רָאטפיא ,ריד ּבעיל ּוצ . טרעטנ לּפרעֿפ ץטענ ןייד

 ךיא םהיא ןעֿפלָאהעג טינ ןײללַא ּוד טסָאה ,טּפַאתעג םהיא טָאה ןעמ זַא נּוא , טבנגעג ןעטנַאילירּב

 ,ךיט ּוד טסּבעיל טציא ! ? ןעצנַאלֿפרעֿפ םהיא עטפיוו ן?טימ ןיא נּוא ןעלדנַאװרעֿפ ןייטש ןעטלַאק ַא

 -עדנעלהַארטש ענייד עדנעוו ,רָאטסיא ,ןיינ . ...? ןעֿכַאמ רימ ןּוֿפ שסעוװ ּוד סָאװ , ןיֹוׁש ּוד טסייוו

 ךַאװש ּוצ ,עריהט עדליוו רעדָא ןענָאמעד יז ןוֿפ ךַאמ ,ןעשנעמ ףיֹוא נּוא רעטטַאנ ףיֹוא ןעקילּב
 .ןימ ךיא ּבָאה םעד ּבעיל ּוצ טינ .ןעגנַאֿפ ּוצ דֹורמנ ןעדלעה ןעד לעטטימ ענייד ןענייז רעּבָא

 ןיימ ןוֿפ ריד העג !ןרעֿפּפָא ּוצ ךיז נּוא םהיא רָאטסיא ןיטטָאג רעד ,ןעּברָאװרע ןעמָאנ ןעדלעה

 ,ויא רע יװ גּוא ןזעוועג יא רע יװ ןייז דלעה ַא ן'דֹורמנ זָאל נּוא , טסלליװ ּוד ןעמעוו ּוצ זיֹוה

 ! ןעּבעגעגרעּביא טינ ריד ךָאנ ךיז טָאה רע ,ןמז לַּכ
 -+סיֹוא רָאטסיא טָאה ןרָאצ נוא עּבעיל א, טנערּברעֿפ נּוא טרָאװטנַא ַאזַא ןוֿפ טרעטיּברע

 -ןייז טגָארט סָאװ ,סקָא-רעיטש ןעטסקרַאטש םעד ,ּונֵא טטָאנ םעד ,רעטָאֿפ רהיא ייּב ןעטעגעג

 -?רעיטש רעד ןעוו ,טרעטיצעג ןעּבָאה ררע נּוא לעמיה . ןעמוקייּב ן'רֹורמנ ללָאז רע ,לּוטש עֿכילטטָאג

 דו"מג רּונ ,רענרָאה עֿכילטטָאג ענייז טימ ן'רֹורמנ ןעֿכָאטש ּוצ ךרּוד ןעֿפיול טזָאלעג ךיז טָאה סקָא

 ַאּבײַאע טטָאג םעד ,דנײרֿפ ןעטּוג ןייז טימ ןעמַאזּוצ , ןעקָארשרעד טינ םהיא רַאֿפ ךיז טָאה
 . ןעסירעגּבָארַא ּפָאק םעד נּוא ןעמּונעגנָא רענרָאה יד רַאֿפ רעיטש םער רע טָאה

 .,ןעגנַאֿפ ּוצ רלעה ןעד ךאװש זיא יז זא ,טנעקרעד נּוא ןהעזעג ףּפמַאק ןעד טָאה רָאטפיא
 ןוֿפ םריהט ןעטסכָאה ן'ףיֹוא ףיֹורַא יז זיא רעּבירַאד ,םהיא ןּוֿפ ןעמהענ עֿכַאר ןענָאק שטָאח רעדָא
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 , 1 2 2 ו ז ָא .ןּוֿפ טינ ,טסיירמ ןּוֿפ טינ, : ןעטלָאשרעֿפ ץ'דורמגנ הללק עֿכילקערש ַא טימ טָאה ניא רעיֹומ טדָאטש

 'ּור טסללָאז דנו ענ ,דנעלע ;ןעּבָאה ּוד טסללָאז ,םייה ןייק ,ךיק ןייק ,ןעססיוו ּוד טסלָאז תחנ

 **! ןייז סנייד טינ ללָאז ,ןעסּכַאװ טעװ םע סָאװ נּוא ,ןעכּכַאװ טינ ללָאז ןעָאז טסעוו ּוד סָאװ , ןייז

 ! רֹורמנ יִחְי : ןעירשעג טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד נּוא טֿכַאלעגסיֹוא ךיז טָאה דֹורמנ

 -ןיא ןעשנעמ ערַאּבקנַאדטינ יד ןעזָאלרעֿפ ןעסָאלשעּב יז טָאה ןויוּב רַאֿפ נּוא ןרָאצ רַאֿפ

 ןיא , .טייקגילעעז גּוא עּבעיל ןוֿפ טלעוו ַא ןעֿכַאמ טרָאד , עללָאה רעד ןיא ןהעגּבָארַא נּוא , דנעלע

 לָאטנייק טמּוק ןעמ ןענַאװ ןוֿפ דנַאל ןיא , ןייּפ גּוא ןעקערש עללַא ןיֿפ ,ךׁשֹח ןעגיּבייא ןוֿפ רנַאל

 :+טעוו ּוצ ןהעז רהיא טעוװ טציא ,ךייא ּוצ ןרהעק ּוצ קירּוצ רהעמ טינ ּבָארַא ךיא הענ ןיהַא , קירּוצ

 :עללָאה רעד ןיא ּבָארַא טלָאװעג ןיֹוׁש טָאה נּוא ,ןעירשעגסיֹוא יז טָאה *! ןייז רעפעּב רימ ןהָא ךייא

 .ךָאנ נּוא ,ןעלליװ רהיא רַאֿפ ןעזעוועג רעקרַאטש רעּבָא זיא ץ'רורמנ ּוצ עּבעיל רהיא , ןײרַא

 ענָאש יר זיא ןרהָאי עגנַאל עגנַאל נּוא .ןערָאװעג קנַארק יז זיא ןענוֿפעג עללַאה יד טָאה יז רערהע

 .בּוא טטָאג ןייק .טגינייּפעג ךיז ןרערהט ןיא נּוא ןעצרעמש ןיא , ןעגעלעג טעּב ּוצ רָאטסיא ןיטטָאנ

 ., ןרעטש נוא ןנּז ןרָאװעג לעקנוד ןענייז לעמיה ןףיֹוא . ןעזָאלעגּוצ טינ ךיז ּוצ יז טָאה ןעשנעמ ןייק

 :ןרָאלרעֿפ ויא טסול עצנַאג יד ,גנונעװעּב נּוא טיּברַא עללַא טרָאהעגֿפױא טָאה דרע רעד היֹוא

 . ןרעוו ןעשָאלעגסיוא ןעצנַאג ןיא ללָאז ןײללַא ןעּבעל סָאד , ןעטלַאהעג טָאה סע גּוא  ,ןרָאװעג
 . ןעטיירטש טלָאװעג טינ םהיא טימ ןיֹוׁש טָאה רענייק רּונ ,ןעטלַאהעג ךָאנ ּוליִפא ךיז טָאה דֹורמנ

 -ןעֿכַאל נּוא ןענייוו ןעשנעמ ןעּבָאה טדָאטש יד ןיא נוא , ןעגנוזעג לעגיױֿפ ןייק רהעמ טָאה דלַאװ ןיא

 "לב ;ןעללַאֿפעגנַא ףָאלש רעֿפיט רערעווש ַא זיא לעמיה ןיא רעטטָאג יד ףיֹוא טסּבלעז , ןעסעגרעֿפ

 :ןייא , טײקלױֿפ ר ןיא ןעקניזרעֿפ ,ןעּבײהֿפיוא טנָאקעג טינ דנַאה נּוא סוֿפ טָאה ןײללַא

 .ןעמיק ּוצ טַאהעג חֹּכ ךָאנ טָאה ,.רָאטסיא- ןיֿפ רעטטומ יד ,ּבייװ ם'ונַא טטָאנ םעד , ּוטּונַא ןיטטָאג

 יפיוא נּוא לעמיה ןףיֹוא סָאװ ,טלהָאצ .עד ן'רָאטסיא טָאה יז , רעטֿכָאט עקנַארק רהיא ּוצ ןרעוו רהָאװעג



27 .== 

 .עטכיט ענ-טלעוו יה לטטי

 סענעֿפַאלשרעֿפ ןףיֹוא ךיא ןייז הֵנְמְלַא עגידעּבעל ַא יו, . טעּב ּוצ טגיל יז טניז ,ךיז טּוהט דרע רעדי

 .ךדוהמ טֿפָאלש סע ,לּב טֿפָאלש סע ,רעטֿכָאט רהיא רַאֿפ טנייזועג ןיטטָאג עטלַא יד טָאה ,לעמיה

 שינ ,ףיֹוא םהיא ךיא קעוו נּוא ,ּונַא רענייד רעטָאֿפ רעד טסּבלעז טֿפָאלש סע ,זֹומּת נּוא ֹובנ ,רֶדָא !

 ַּנ רעטֿכָאט ןיימ , ןייז תילכּת רעד טעװ סָאװ . רעטייוו טעּפָארה נוא רעּביא ךיז טרהעק ,ץינעג ַא רעז

 *? ןעגנערּבמוא ןעמעללַא זנּוא ּוד טסלליוזי
 נּוא , ןעירשעגסיֹוא רעטֿכָאט עזירּפַאק יד טָאה !ץרֹורמנ ןוֿפ עֿכַאר ,דנַאש ןיימ רַאֿפ עֿכַאר

 סַאלֿפ םעד ןוֿפ . םַאלֿפ יא טימ ןעטֿכײל ןעּביֹוהעגנָא רעריוװ ןעּבָאה ןעגיֹוא עטנײװרעֿפ ערהיא-

 . ןרעװ טנערּברעֿפ טנָאקעג טלעוו עצנַאג יד טָאה עגר ןייא ןיא גנּוא ,ןעדנוצעגנָא לעמיה רעד ךיז טָאה

 , טלעוו יד טינ ןערּברעֿפ גּוא ,ןעֿפּורעגסיוא ךיז רעטטּומ יד טָאה , ןעמהענ ךיא לעװ עֿכַאר ,ךימ זָאל -

 םעד ,דנײרֿפ ס'דֹורמנ תישאר טדיֹוטעג ,ּבָארַא דרע רעד ףיֹוא ןיטטָאג יד זיא עגר רעד ןיא

 עֿכילקערש ,ןעדנּואוו רּונ טָאה נּוא ,טנָאקעג טינ ןעמדיֹוט יז טָאה ן'רורמנ רּונ , יננַאּב-ַאע טטָאג ןעשירּומוש-

 .טסיירטעג ךיז טָאה נוא טרָאהרעד ןעצֿכערק ןייז טָאה רָאטסיא ,טקישעגנָא םהיא ףיֹוא ןעדנואוז:

 ןעֿבַאל גּוא ןענייוו ןעשנעמ ןעּבָאה רעדיוו נּוא ,דלַאװ ןיא ןעגניז ןעּביֹוהעגנָא לעגיײֿפ ןעּבָאה רעריוז=

 , טניישעג ןנּוז יד טָאה ךילהיירֿפ , לעמיה ןיא רעטטַאג עללַא ענייז ןענַעטשעגֿפױא , ןעּביײהעגנָא?

 רֹורמנ ןייא .רָאטכיא ןיטטָאג רעד ּוצ טרָאהעג רעדעיל ּבָאל ךיז טָאה טלעװו ןעקע עללַא ןוֿפ גּוא-

 נּוא רעטטַאג ןיֿפ ןעזָאלרעֿפ ,םיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ ןעדנּואו טימ טקעדעּב ,ןעּבילּבעג רנעלע יא

 ןיא טנהָאװ נּוא ןערָאװעג טטָאג ַא זיא סָאװ ,ץחנ ןעדייז ןייז ןעֿכוז ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא , ןעשנעמ

 זיא םהיא פָאװ ,טֿכערנּוא עללַא ףיֹוא ןעניֿפעג טסיירט טלָאװעג רע טָאה םהיא ייּב ,דנַאל?רעטטָאג- !

 =רעטטַאג םּוצ זיא רע זיּב ,טקונָאלּבעגמּוא עטסיוו רעד ןיא רע טָאה ןוהָאי רעגילדנעצ , ןהעשעג-

 יו זיא גּוא ןעֿפרָאװעג דרע רעד ּוצ רע טָאה ,רעיֹוהט םייַּב טהעטׂש סָאװ ,ךַאװ יד . ןעמוקעג דנַאלי !

 ךיז טָאה גּוא לעקינעריא ןייז טנעקרעד רֹלַאּב טָאה חנ ,ןעמּוקעגנירַא דנַאל=רעטטָאג ןיא דלעה ַא:

 יד טלהָאצרעדרעּביא חנ םהיא טָאה ןעטסיירט ּוצ םהיא ,ןעטַאהט ןעדלעה ענייז טימ טהײרֿפעג
 *יעג יד ןיֿפ ןלעעז יד ּואװ ,ןעזיוועּב טלעוװרעטנוא יד ךיֹוא םהיא טָאה רע ,לּוּבמ ןּוֿפ עטֿכישעג-

 2 ןיֹוש ןעמ ןנָאק ,רנעלע ןיא גּוא טײקרעטסניֿפ ןיא ףֹוס ַא ןהָא ןרהָאי ןעגנערּברעֿפ ענעּברָאטש

 עּבעל ַא טגָאלש ,לעקניװ ַא ןיא טייו טרָאד ןָא ,טגָארֿפעג דֹורמנ טָאה ? סיֹורַא טינ ןענַאד-

 מימ ןָא ךיז טקנירט גוא לָאװק םּיצ טמּוק סע עלעעז עֿכלעװ ,ןעזיוועגנָא חנ םהיא טָאה ,לַאװק!
 . ןײרַא ןרע ןג ןיא רעדָא ףיֹורַא דרע רעד ףיֹוא קירּוצ ןנָאק . גירעּבעל קיריצ טרעוו ,רעסַאװ-סנעּבעל
 ץגר ןייא גּוא ,ןעקנורטעגנָא טּוג ךיז טָאה ,לַאװק םיייּב ןזעוועג דֹורמנ ןיֹוׁש זיא גנּורּפש ןייא טימ

 ,ןעמּו גנָא רעסַאװ ןעֿפיֹוה עללָאֿפ ךָאנ טָאה רע .ןרָאװעג טלײהרעֿפ ןעדנואוו ענייז עללַא ןענַיז-

 ךיֹוא םהיא טָאה נּוא ,יננַאּבײַאע םטָאג ןעטריֹוטעג םעד -} דנײרֿפ--ןייז ןנש יד טֿכוװעגסיוא-

 , טֿכַאמעג גידעּבעלי

 ענעדלָאג ענעי טָאה רֹורמנ גּוא .טגָאזעג חנ םהיא טָאה ,ןדע ןג ןיא רימ טימ םּוק טציא

 ַא--עלעמילּב סערעי ,טגַאילירּב ַא זיא יֹוהט ןעּפָארט רערעי ּואוו , ןהעזרעד ןעניַאה גּוא רעדל:

 . ךלימ גּוא גינָאה ןעסילֿפ ןעֿכײט יד ּואוו גּיא ,עטֿכירֿפ ענערלָאג ןעסּבַאװ רעמיֹוּב ףיֹוא ּואוו ,לרעּפ

 עגיטֿכָארּפ ײלרעללַא םּוא ןעהילֿפ ,רעגיטֿפיל לָאמ גיצּביז טנייש ןנוז יד ּואוו ,ךיֹוה רעד ןיא..טרָאד נּוא

 סָאװ ,טינ ןענערּב גזא ןעטֿכײל סָאװ ,ןעלהַארטש םי ַא ןיא ךיז ןעקּוט נּוא ךיז ןעדָאּב נוא ,ןלעעז

 ,טינ א נוא ןעמירַאוזי

 ןעּבעֶל ,טועֿפטנָאעג דֹורמנ טָאה ! ןיינ . טגָארֿפעג חנ םהיא טָאה ? ןעּביילּב ָאד ּוד טסליוו

 לעװ ךיא ןנעװ !ןעֿפּפמַאק בוא ןעטײברַא ,ןעש-רעה גוא ןעטיי-טש ,ןוהט זיא ןעבעל ,, ךיא לליווג



 עא עילאי נבל יע רדיד יט לעב לע בר טיטל רבא 201 | ,לּבּב

 ר טציא * רעהַא ןעמהעגנ יי וד טסעוװ , עהור ןעטסולעג ךיז טעוו עלעעז ןיימ ןנעווי ,ןרעוו דעימ?

 ! טיײּברַא ןיימ- ּוצ: קירוצ- ךיא:

 קירּוצ גידנעמוק ,םיהַא ןעזָאלעגּבָא םהיא נּוא טשנעּבעג לעקינערוא ןעשידלעה ןייז טָאהו חנ

 ,ךרָא ,לבּב ןיא טריגער ןרהָאי רעדנעזיֹוט ךָאנ דורמנ טָאה ,עדנעגעל יד טלהָאצרעד: ,,לּבּב ןייק:

 ּנצ רע טָאה טנעידעג שטָאח ,ןרָאװעג דנײרֿפ טּוג םהיא טימ זיא רָאטסיא טסבלעז , ֵנְלַּב נּוא דַּכַא-

 ."רהיא ּוצ טינ נּוא רדא נּוא ֹובֹנ ,ךדֹורמ , טֹּב רעטטָאג יד:

 סָאװ ,ןעילּבעג ןעטֿפירשֿפױא ןיא ןענייז ןערנעגעל עֿבלעזַא ערערנַא לעיֿפ ךָאנ
 ךיוא םעד טימ ןרעלקרע נּוא רעטטָאג יד ןעגעװ גנּולעטשרָאֿפ עשיָאדלַאֿב יד ןעזייוו

 , קלָאֿפ ןעשיָארלַאֿב ןוֿפ רעטקַארַאח םעדו -
 רעד ךָאנ טלעטשעגרָאֿפ רעטמָאג ענייז קלָאֿפ 0 סערעי ךיז טָאה לֵלְבַּצ

 רענעגייא ןייז ןּוֿפ ןעטֿפַאשנעגײא ערעדנּוזעּב יד ךָאנ נּוא רעטקַארַאח ןייז ןּוֿפ גנוניינ:
 טָאה ,ןעּבעל סָאר טַאהעג ּבעיל טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא . גנואיושנא טלעװ נּוא רּומַאנ
 ןוֿפ םיִפּונס ּוא םיִתיַנֲעַּת טגנַאלרעֿפ סָאװ ,טטָאג ַא טלעטשעגרָאֿפ טינ לָאמנײק ךיז
 ,ןהעזעג ןעּבעל םיא קעווצ ןעטסָארג ןייז טָאה סָאװ ,קלָאֿפ שירעגירק ַא ; ןעשנעמ
 טָאה ,אֵנוש םעד ןעמערטּוצ ,ןעטדיֹוט ןיא ,הָמָחְלִמ ןיא ןעטַאהטנעדלעה עפיורג ןיאז
 ןעטדיוט סָאװ ,ןערלעה המחלמ רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ רעטסָאנ ענייז גידנָאטש ךיז
 םַאהעג ןעגנּוגײנ ענערישרעֿפ לעיֿפ טָאה קלָאֿפ שיָארלַאֿב סָאד ,תֹונָמְחַר ןהָא ןעטערט:
 :טלעטשעגרָאֿפ ךיז רעטטָאג ענערישרעֿפ ךיֹוא םע טָאה רעּבירַא וד ,רּוטַאנ ןייז ןיא
 טָאה סָאװ ,טטמָאנ ַא רעּבָא ;ןעּבעל נּוא טסּול ןוֿפ טטָאנ ַא ,המהלמ ןוֿפ טטָאגַא
 לײװ ,טלעטשענרָאֿפ טינ ךיז רעָאדלַאֿכ יד ןעּבָאה ,ןרערהט :ּוא ןייּפ עֿבילשנעמ בעיל:
 ערעייז ייּב ןענייז רעּבירַאד ,טַאהעג טינ רּוטַאנ רעייז ןיא ְךיֹוא יז ןעּבָאה םָאד:
 , רעקלָאֿפ ערערנַא ייּב יװ ןעזעוועג טינ םיִריזְנ נּוא םיִׁשּורְּפ ןייק עֿבילטסײג

 רעד ףיוא ןייּפ נּוא סינרעטסניֿפ ןעגנערּב סָאװ ,סטֿפעלש ןעּוהמ סָאװ ,ענעי
 עי רַאֿפ ןיא םע נּוא ,ץזעוועג ןענָאמעד רּונ רעטטָאנ ןייק טינ יז ייּב ןענייז ,טלעוו
 גיטֿכָאמנּוא נּוא ךילדָאשנּוא םהיא יװ ןזעוועג הָעָּבְׁשַה רעדָא הָעיֵמַק עגיטרַאֿפ ַא ןעד
 ..ןעֿכַאמ ּוצ

 ,גיטֿכיר טינ ןעמ טסייוו ,לעּפמעט ערעייז ןיא ןעגנַאגעגּוצ זיא הָדֹובֲע יד יו
 רער ןוֿפ לעּפמעמ ןיא ןענייז גָאט בֹוט-םוי ַא ןיא זַא , טלהָאצרעד ךָאננעד טרעוו םעז
 , ןעמוקעגרָאֿפ טי יהנעתאלעגסווא עֿפילדנָאש , רָאטסיא ןיטמָאנ

 ךיז ןעּבָאה , גינָאק נּוא רעטסירּפ ןעטסֿכָאה ןיּב קלָאֿפ ם'נּוֿפ ןעטסגירדינ ןוֿפ
 ּבילייה טינ לָבָּב ןיא גינָאק ַא זיא לָאמניײק ,"רעטמָאנ יד ןּוֿפ טֿבענק, :ןעֿפורעגנָא

 ּב

 .:=רעֿפ רונ ןענייז רעטסירּפ יד טסּבלעז , ןעידניא ןיא רעדָא ןעמּפ יגע ןַיא יװ ןזעוועג

 .טייקגילייה רעייז רַאֿפ טינ רעּבָא , קלָאֿפ םנוֿפ עטסנרעלעג יד רַאֿפ ןועוועג טרהע
 סעיֿפ טרָאד םייצ רעמצעל רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ , םיִרָּנִק עטלַא יד יא

 ' ,ןעשַאט ,גירק:רעססַאװ , טעלעקס םערעי ייּב טעֶמִּכ ןעמ טניֿפעג ,;ןעּבָארגעגסיױא
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 - =ייז ןעּבעגמימ רעָארלַאֿכ יד ןעגעלֿפ ,םיֹוא טזייוו םע יװ , ּפָאט נּוא רעללעט ,לעטיש
 ., םזייוו סָאד נּוא ,טייצ טַאנָאמ עֿבילטע ףיֹוא שטָאח זייּפש נּוא רעססַאװ עטדיֹוט עדע'

 רּונ ,ןעּבעל ןעשָאלענסיוא ַא ןּוֿפ יו ןזעוועג טינ זיא טריוט ם'נוֿפ ףירגעּב רעייז וַא
 .ּוא רָב רק ןיא רעטייוו ךָאנ טּבעל סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא ןעּבעל טגידנעעגַא ןיֿפ
 , טלעװ רענעי ףיֹוא

 ךיוא ןעּבָאה נּוא ,טֿכַאמעג ןעלייה עטרעיומעג ןיא ייז ןעּבָאה םיִרָבְק ערעייז
 טֿפָא יז ןעגעלֿפ ּוצרער ,ןעּביײלּב ץנַאג טייצ ַא ללָאז רעּפרָאק רעטריוט רעד טגרָאועג
 ןייק ,עטּבעלקרעֿפ טסעֿפ ,ןעגרַאז ענעמעל עטנערּבעג ןיא ןעגעלניירַא ןעטריוט םעד
 ןעטעלעקס יר ןעמ טניֿפעג בור יִּפ-לַע רּונ ,ןעמּוקּוצ םינ ןללָאז טײקטֿכײֿפ נּוא טפול

 . גירנעגיל ןעלייה יד ןיא ײרֿב
 ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןלעעז טנהָאמרעד טֿפָא טרעוו ןעדנעגעל עשיָארלַאֿכ יד ןיא

 עֿבלעװ ,ןלעעז ךיוא נּוא ,טלעוורעטנּוא רעד ןיא ,(לֹואָׁש) לּואַש ןיא טריוט ןרָאנ
 =לַאֿב יר זַא ,ןעסילש ןעמ ןנָאק ןוֿפרעד ,ןֶרֵע-ןג ןיא ןעלהַארטש םִי ַא ןיא ךיז ןעֶרָאּב
 .גיטֿביר טינ טסייוו ןעמ שטָאח ,טריוט ן'ךָאנ ׁשֶנֹועְו רֵבָׂש ןיא טּבױלגעג ןעּבָאה רעָאד
 . ןזעוועג טלעקיווטנע יז ייּב ויא םער ןיא ןעּבױלג רער לעיֿפ יו



 (488ז116מ) רֹוׁשא

 ייֵנְּב יד זַא ,ןרָאװענ רהָאװעג רימ ןענייז לֶבֶּב ןוֿפ עטֿבישעג רעטלַא רעד ןוֿפ
 רנַאל םעד ןיא ןענייז ,רעקלָאֿפ עשיטימעס יד ,טציא ײז טֿפור ןעמ יװ רעדָא ,םֵׁש
 :שינַארּומ יד ןּוֿפ ןועװעג טצעזעּב נּוא טעדנירגעג גנַאל ןיֹוׁש זיא לבּב ןנעװ , ןעמוקעג
 , ןירֹורָּמִנ םימ ןיהַא ןעמּוקעג ןענייז עֿבלעװ ,םָחדינּב יד ןּוֿפ נּוא ,רעקלָאֿפ עשילָאגנַאמ

 עטסרע יד ןעזָאלרעֿפ ,גנורעדנַאװסױא:רעקלָאֿפ רערעי ייּב זיא רעגייטש רעד יו
 הטיונ ,רעגנוה . ןעססַאלק ערעטקירדענ נּוא ערעמערָא ,ערעגירדינ יד רעהירֿפ םייה
 ם'נוֿפ לעּבָאּפ םעד ,ןֹומַה םעד טנניװצ ןעססַאלק ערעֿפָאה יד ןוֿפ קורד רעד נּוא
 עײנ ַא ךיז ּואװ ,דנַאל יינ ַא ןעֿבּז ןהעג ךיז ,םייה עטסרע יד ןעזָאלרעֿפ ּוצ ,,קלָאֿפ
 ,ןרערנַאװסיוא םענעגנּואווצעג ןייז טימ ,טֿכַאמ רעּבָא ןֹומֲה רעד .ןעדנירג ּוצ םייה
 ענעי ,םייה רעטסרע רעד ןיא ךָאנ ןעּביילּב סָאװ ,יד רַאֿפ טסּבלעז געװ ַא גידנָאמש
 ןעּבָאה עטסרע יד סָאװ ,םעד ןוֿפ ןעסינעג ךיוא נּוא ןעהעגָֿאנ יז ךָאנ ךיֹוא ןעללָאז
 .ןענּוֿפעג ךיז רַאֿפ

 .ךיוא םיװעג זיא ,לבּב ןייק םשדינּב יד ןוֿפ גנּורעדנַאװ-רעקלָאֿפ רענעי ןיא
 ,יײז ןוֿפ ןעססַאלק ערעגירדינ יד ןעמּוקענ לבּב ןיא ןענייז ּבײהנָא ןיא : ןזעוועג ױוזַא
 ןיא  נּוא רֶעָנִׁש ןיא ןענייז יז ,טַאהעג טינ ןעמָאנ ןייק םייה רעד ןיא ןעּכָאה סָאװ
 טָאה ןעמ נוא ןזעוועג םיורעג נּוא םיורג גּונעג ךָאנ זיא רנַאל סָאד ; ןעמּוקעננָא לבּב
 יז ןיא ךָאנ רֶׁשָפֶא ןעּבָאה רערימּוש יד .טײקֿכילדנײרֿפ טימ ןעמּונעגּוצ טרָאד יז
 םימ ךיג נוא טכעלעג םֹולָׁשְּב יז טימ טָאה ןעמ נּוא ,טנעקרעד ןעשנעמ עֿבילצטונ
 . טשימענסיוא ךיז יז

 ןעּבָאה ,לעּבָאּפ סִיּור ןוֿפ ןזעוועג ןעטערטענסיֹוא רעּבָא ןיוש זיא ןיהַא געוו רעד ןנעוו
 סָאװ עֿכלעזַא ,:עילימַאֿפ ער'בּוׁשָח יד ךיֹוא ןיהַא ןעמּוק ןעּבײהעגנָא טייצ רעד םימ
 שץגנָא ךיז ןעּבָאה נּוא ,סּוחָי ןעילימַאֿפ רעייז ןָא ןעמלַאהעג טסעֿפ ןיֹוש ךיז ןעּבָאה

 ןזעוועג םיוועג ןענייז עֿכלעזַא ,םרעטָאֿפ םַאטש ערעייז ןיֿפ ןעמָאנ םעד טימ ןעֿפּור
 ךיז ןעּבָאה נּוא ,םָרָא ינּב נּוא רּוׁשַא ינּב : ןעֿפורעגנָא:ךיז ןעּבָאה סָאװ , ןעילימַאֿפ ענעי

 םינ גּוא רעדנּוזעּב טּבעלעג ,סםּוחָי רעייז ןיא ,טסעֿפ ןעמלַאהעג דנַאל םעיינ ןיא טסּבלעז
 ןעילימַאֿפ יד טימ טינ ּוליֵפֲא ,לבּב ןּוֿפ רענהָאוניא עטסרע יד טימ ךיז טשימענמיוא
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 רָרַּבַא נּוא רערימּוש יד טימ ןזעוועג טשימרעֿפ ןיוש ןענייז סָאװ ,םשיינּב יד ןוֿפ
 ' , םיִרְׂשַּכ ןעֿפּורעג ןיֹוׁש ךיז ןעּבָאה גּוא

 , ןעמוקרָאֿפ טנָאקעג ןעטייצ ענעי ןיא ןעּבָאה סָאװ ,תֹוּבִס ענערישרעֿפ ךרּוד
 םידׂשּכ יד טיט ןרעוװ טשימעגסיוא טינ ןללָאז ייז ,םעד ּבעיל ּוצ יקַאט רַׁשָּכֶא גּוא
 םָאד ,לבּב ןּוֿפ סױרַא רּוׁשַא ינּב יד ןענײז ,ןעסעגרעֿפ ׁשֶרֹׂש ןעטסרע רעייז נּוא
 ּוצ רעֿכָאה ףיורַא ןענייז נּוא ,רנַאל ןעֿפײט םעד ןוֿפ לייהט םֹורָד ןרעגירדינ ןּוֿפ :טסייה
 דנַאל טעדנירגעג יינ סָאד .ךיז רַאֿפ דנַאל ַא טעדנירגעג ךיז ןעּבָאה נּוא טייז ןֹופָצ

 ,רּושַא רעטָאֿפ םַאטש רעיײז ןּוֿפ ןעטָאנ םעד ףיֹוא ,"רּושַא , : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא יז ןעּבָאה

 ,טרעטסַאגרַאֿפ ןרעייז רעמָאֿפ םַאטש םעד ייז ןעּבָאה רעטָאּפש .חנ ןֶּב םֵש ןוֿפ ןהּוז רעד
 . ןעֿפּורעגנָא רּוׁשַא ןעמָאנ םער טימ טטָאג:לַאנָאיצַאנ רעייז ךיוא רעּבירַאד ןעּבָאה נּוא

 ךיוא ןענייז ,ןעמַאזּוצ יז טימ רעדָא ,רּוׁשַא ינּב יד רַאֿפ רעהירֿפ ךָאנ רשּפָא
 ןעטייז עדייּב ןוֿפ טצעועּב ךיז ןעּבָאה נּוא ,םִרָא ינּב יד ןעגנַאגעגסױרַא לבּב ןיֿפ
 ,םִיַרֲהַנ םַרֶא ,םָרָא ןֵדַּפ : ןעֿפּורעגנָא טרָאטש ערעיײז רעּבירַאד ןעּבָאה ייז , תֶרֶּפ ךיימ
 ןענייז סָאװ ,קֶׂשָמַד םרא נּוא הָבֹוצ םרא ךיֹוא ,ןעֿכײט ייווצ יד ןעשיווצ ןּוֿפ םרא : .ה .ד
 ךיז רעטָאּפש טָאה סָאװ ,דנַאל לייהמ םענעי ןיא ,תרּפ טייז בֶרֲעַמ ןוֿפ ןזעוועג ןיוש

 ץֶרֶא ְךיֹוא טנעֿכײצעּב טציא טרעװ ןעמָאנ םעד טימ ,ןעיריס רעדָא ,ָאירוס ןעֿפורעג
 - ,לָארשי ץרָא םּורַא רעדנָאל ע'תֹונַכָׁש עללַא ךיֹוא יו לֵאָרְׂשִי
 +עּב טסרע טלעװ רעד זיא ,רּוׁשַא ןוֿפ עטֿבישעג עטסרע יד רעדָא ,עטלַא יד ֶו
 עֿבלעװ ןּוֿפ ,ןעלווָאמ ענעמייל עטלַא יד ןענוֿפעג טָאה ןעמ ןנעװ ,ןרָאװעג טנַאק
 =עג ויא סָאר סָאװ ,לבּב ןּוֿפ עטֿבישעג עטסרע יד ןרָאװעג רהָאװעג ךיֹוא זיא ןעמ
 ךיז טָאה ,ןענּוֿפעג ןעלוָאט ענעי טָאה ןעמ רעדהע .1846 ןיא ךֶרֶע ַא טסרע ןעהעש
 רעד ,טָארָארעה סָאװ ,גנולהָאצרע רעשירַאדנעגעל רעד ןָא ןעטלַאהעג טלעװ יד

 ,טלהָאצרער דנַאל םעד ןוֿפ טָאה ,רעּבײרשעטֿכישעג רעשיֿכירג רעטנהָאמרעד
 , טָארָארעה טלהָאצרעד ,(א'יקת .ב) 'ֿפ 1250 טימ ךרע ַא , ןעטייצ עמלַא ןיא; 4
 .(ןיִנ) סָאנינ ןעֿפּורעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןזעװעג גינָאק רעגיטֿכָאמ ַא רּוׁשַא ןיא זיא
 רּוׁשַא דנַאל סָאד טָאה נּוא ,רעקלָאֿפ עללַא טימ טרהיֿפעג תֹומֲחָלַמ עסיורג טָאה רע

 ןיא .ןעטייז רעיֿפ עללַא ןיוֿפ םורַא טייװ ןעליימ רעטרעדנּוה ףיֹוא טרעטײרּברעֿפ

 ןײללַא סָאנינ סָאװ ,גינָאק רעקרַאטש ַא טשררעהעג טייצ רענעי ּוצ ךָאנ טָאה לבּב
 ינָאק ןעשיּבַארַא םער ןעֿפּורעג רע טָאה רעּבירַאד ,ןעמּוקייּב טנָאקעג טינ םהיא טָאה

 םעד טדיֹוטעג ,ןעמּונעגניײא דנַאל עקרַאטש סָאד יז ןעּכָאה ןעמַאזּוצ נוא ,םָאיָארַא

 רעּביא ןרָאװעג גינָאק זיא סָאנינ נּוא ,ץילימַאֿפ רעצנַאג ןייז טימ גינָאק ןע גיטרָאד
 לֵקָרֲח נּוא תֶרֵּכ ןעשיװצ דנַאל עצנַאג סָאד :טסייה סָאד ,רּוׁשַא רעּביא יװ לכּב
 ן'יא רעדנָאל עללַא ןעמונעגנייא ךיוא רע טָאה ךָאנרעד ,םהיא ּוצ טרָאהעג ןיֹוש טָאה

 ברֵצַמ ןיא ןעיריס ןוֿפ רערנָאל יר ךיוא נּוא ,יֵרָמ גוא ןְׁשּוש ,םֶליֵע ,לקרח טייז חַרִמ
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 ֶיַח ןייז טימ ףיֹוַא רע זיא ןעועוװעג גינעװ ךָאנ םהיא זיא סםָאד ,תֶרְּפ ןוֿפ םייז
 ןעמּונעננייא טָאה נּוא ,סױרַא ןעסילֿפ ןעֿבײט ערייּב יד ןענַאװ ןוֿפ ,ןֹופָצ ּוצ רעֿכַאה
 | , רּוׁשַא דנַאל ןייז טימ טגינײארעֿפ גּוא ןעינעמרַא ץנַאג

 .,םיִיצ רענעי ּוצ ,ךָאנ זיא לקרח טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ טייז חרומ ןיא טייוו
 טנהָאװעג טָאה סָאװ ,קלָאֿפ קרַאמש ַא רהעז טימ ,ַאירטקַאּב דנַאל עסיורג ַא ןזעוועג

 עסיֹורג רַאֿפ ןועוועג טמהירעּב ןענייז רעירטקַאּב יד .טדָאמש עטניטסעֿפעּב ןיא
 ּבעיל ּוצ .טלַאװעג קרַאמש ן'סָאנינ ךיז טָאה ןעמהענּוצנייא יז נּוא ןעדלעה הָמָחְלַּמ
 נּוא רעטייר 200,000 ,רעהעגסּוֿפ 1,700,000 ןוֿפ ליח ַא טנעֿפָאװעגנָא רע טָאה םעד
 טָאה עעמרַא רעסיֹורג ַאזַא טימ טסּבלעז רּונ ,(לֵזְרִּב בֶכָר) ןעגָאװ:ס'נעירהק 0
 ןעּבײרטנײרַא רעירטקַאּב יר טנָאקעג םיּוק רהָאי עֿכילטע ןּופ טייצ ַא ןיא טסרע רע
 . טרעגַאלעּב ליח ןייז טימ טָאה רע עֿבלעװ ,ןעגנּוטסעֿפ עטסקרַאטש יד ןּוֿפ רענייא ןיא
 ןייז םימ ןעטערטּבֶא ,טנַאקעג טינ רע טָאה םערּומש טימ גנוטסעֿפ יד רעּבָא ןעמהענ
 ,טלָאװעג טינ םהיא ךיז טָאה ,רעֿפּפָא נּוא הימ לעיֿפ יֹוזַא ךָאנ ,ליח

 לַארענעג ַא ןעזעװעג זיא עעמרַא ס'סָאנינ ןוֿפ ןעלארענעג ערעדנַא .ןעשיווצ
 ןייז רַאֿפ ,טָאה סענַאָא רער .ןעיריס ןיא רּוׁשַא ןּוֿפ רעטלַאהטַאטש רעד ,םענַאָא
 . סימַארימעש : ןעמָאנ םעד טימ לערָאמ ןָאש ַא טַארייהעג ,הָמָחְלַמ ןיא ןעהעגסיורַא

 ,ַאטעקרער ןיטטָאנ:שיֿפ יר ןועוועג זיא ערהיא רעטמּומ יד זַא , ןעמ טָאה טלהָאצרעד
 נּוא שיֿפ רעּבלַאה ַא גּוא שנעמ רעּבלַאה ַא זיא יז סָאװ ,ןיטמָאנ ןימ ַאזַא : טסייה סָאד)
 ןעגנּוי ַא טימ טנעקעּב ךיז טָאה ַאטעקרעד ןיטטָאנ:שיֿפ יד .(םִי ןיא ףיֹוא ךיז טלַאה
 ןרָאװעג ןעריֹוּבעג זיא עּבעיל רעייז ןּוֿפ נּוא ןֹולְקְׁשִא טדָאטש רעד ןוֿפ ןעשנעמ ַא ןנַאמ
 יד ,רעטמּומ יד טָאה ,רעססַאװ ןיא ךיז ייּב דניק סָאד ןעטלַאה .םימַארימעש יד
 :עייז ּוליִפַא ןעניטָאג יר ןעּבָאה לֵלָכְּב .טלָאװעג טינ רַׁשַּפָא נּוא טנָאקעג טינ ,ןיטמַאנ
 .ַאוַא ךָאנ םֵרָּפּב ,ךיז ןּוֿפ טייװ ץעגרע ןעֿפרָאװרעֿפ דלַאּב ךיֹוא רעדניק עֿבילטטָאג ער

 =םסער ןּוֿפ ,ןעשנעמ ַא טימ עּבעיל ַא ןוֿפ ןריֹוּבעג טָאה ןיטמָאנ ַא סָאװ ,דניק רָזָמַמ

 גוא ,ןזעוועג רעטטומ עיירמעג ַא טרָאֿפ , ןיטמָאג ַא שטָאה ,ַאטעקרעד יד זיא ןעגעוו
 יז ןעּביֹוט ערהיא טקישעג יז טָאה רלַאװ ןיא ץעגרע דניק רהיא גידנעגעלקעװַא
 נּוא ןענוֿפעג רניק סָאד רעֿבּוטסַאּפ ןעּבָאה רעטָאּפש ,ןערהָאנרער דניק סָאד ןללָאז
 םָאר טָאה רעֿכלעװ ,סַאיממיש ,ךוטסַאּפ ןעטסעטלָא רעייז ּוצ טֿפַארּבענ סע ןעּבָאה
 : ןעּבענעג ןעמָאנ ַא רהיא נּוא טעווידָאהעגסיוא רעטֿכָאט ןייז רַאֿפ דניק ןָאש ענעגוֿפעג
 ןעיריס ןּוֿפ רעטלַאהטַאטש רעד זַא ,נּוא ןזעוועג לערָאמ ןָאש ַא זיא יז ,םימַארימעש
 ֶו ,טעטַארייהעג יז נּוא טבילרעפ דלַאּב ךיז רע טָאה ןהעזרעד יז טָאה סענַאָא

 ! וצ םיּפע ןהֶא ,גנוטסעֿפ רעשירטקַאּב רעד ןוֿפ ןרעיֹומ יד רעטנוא גידנעגיל
 ,גַאלעּב יר ןעגניווצ םעוװ רעגנּוה רעד זיּב טרַאװעג רּונ טָאה ןעמ לייוו ,ןּוהמ ןענָאק
 ךָאנ םקנעּברעֿפ םענַאַא רער ךיו טָאה , ןעּבעגרעביא גנוטסעֿפ יר ןללָאז ייז ,עטרעג
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 + רענַאל ןיא םהיא ּוצ ןעגנערּב יז רהיא ךָאנ טקישעג טָאה נּוא ױרֿפ רענָאש ןייז
 סָאװ רַאֿפ  גנּוטסעֿפ רעד ּוצ טקוקעגּוצ סימַארימעש ךיז טָאה רעגַאל ןיא .גידנעמוק
 זַא ,ןעוײװ טלָאװעג ךיז טָאה רהיא ,ןעמהענניא טינ יז ןנָאק רּוׁשַא ןוֿפ לִיַח רעד

 יװ םּוג טהעטשרעֿפ סָאװ , ןידלעה ַא ְךיֹוא רעּכָא ױרֿפ ענָאש ַא רּונ טינ  ןיא יז
 יז טָאה ,רָאֿפ טהעג ָאד סָאװ ץלַא ּוצ גידנעקוקּוצ ֹוזַא ךיז .ןערהיֿפ ּוצ הָמָחְלִמ ַא
 עקרַאטש עֿבײה יד ףיֹוא לעיֿפּוצ ךיז טזָאלרעֿפ ליח רעשירטקַאּב רעד זַא ,טקרעמעּב
 ױ טָאה רעּבירַאר ,ןייז ּוצ ףרַאד סע יװ יֹוזַא טינ יז טיה נּוא גנוטסעֿפ ןייז ןוֿפ רנָאװ
 טימ זיא נּוא ,עעמרַא סנַאמ רהיא ןוֿפ ןערלעה עטצרַאהעּב עֿכילטע ןעּבילקעגסיֹוא ךיז
 לַאנניס ַא ןעּבעגעג ,רעיומ סגנוטסעֿפ רעֿכױה רעד ףיֹוא טרעטעלקענֿפיֹורַא טֿבַאנ ייּב יז
 ,גנּוטסעֿפ רער ּוצ םערוטש טימ ןעטערט ּוצ ללָאז ןעמ עעמרַא רעשירושַא רעד ּוצ

 זַא ,נּוא טֿבירעג טינ ללַאֿפנָא ןעגנילצולּפ ַאזַא ףיֹוא ךיז ןעּבָאה רעירטקַאּב יד
 ןעקָארשרעד ױזַא ײז ןענייז , דנָאװ יר ףיֹוא ןעטַאדלָאס עשירּושַא ןהעזרעד ןעּבָאה יז
 רענעי ןיא + ןלעטש ּוצ ןענעק ךיז ןענוֿפעג הטּומ ןייק רהעמ ןעּבָאה גּוא ,ןרָאװעג
 רעירטקַאּב יד טריוטעגסיוא , גנוטסעֿפ ןיא ןײרַא רּוׁשַא ןוֿפ ליח רעצנַאג רעד זיא טֿכַאנ
 עי. רישי--יי-ראקיאד--ש-- . +ןעמונעג עדנע ַא טָאה המחלמ יר נוא

 יז ,ןעּבעגעג תֹונָּמַמ עטסֿכײר יד ןירלעה רענָאש רעד טָאה סָאנינ גינָאק רעד
 מימ יז טָאה םיוק ,ןעמונעגּוצ ץרַאה סגינָאק םער ְךיֹוא תֹונּתמ יד טימ רעּבָא טָאה
 ייּב נּוא ,ןעסעגרעֿפ טנָאקעג טינ ןיֹוׁש סָאנינ יז טָאה ,טרערעג להָאמנייא רּונ םהיא
 ןייד ּבָא רימ זָאל, ,לַארענעג ןייז ןנַאמ רהיא ייּב ןעֿפױקּוצּבָא יז ןעּבילּבעג זיא םהיא
 רעטֿכָאט ןיימ יז רַאֿפ ריד ּביג ךיא נוא ,ןעטעּבעג לַארענעג ןייז סָאנינ טָאה ,ױױרֿפ
 טָאה סָאנינ נּוא ,ןענַאטשעּב טינ טייּב םעד ףיֹוא רעּבָא זיא סענַאָא ,ירֿפ ַא רַאֿפ
 יז רע טעװ ןעמּוג טימ רעּביא טינ םהיא יז טיג רע ןעװ זַא ,ןעגָאז טקישעג םהיא
 ,ןעֿכעטשסיא ןעניוא ערייּב ןעזָאל ךָאנ םהיא טעװ נּוא דלַאװנ טימ ןעמהענּוצ
 ןײללַא נּוא גינָאק םוצ טלעטשעגוצ ּבייוו ןייז טָאה ,טַאהעג הֶרֵָרְּב ןייק טָאה םענַאָא
 2 א ר א . ןעגנַאהעגֿפױא רלַאּב ךיז רע טָאה
 םער ןנַאמ םעיינ רהיא טימ ןרהָאֿפעג נּוא ןרָאװעג ןיגינָאק זיא סימַארימעש .. 4
 עסיורג יר ןעיֹוּב טזָאלעג סָאנינ טָאה רּוׁשַא ןייק גידנעמּוק .רנַאל ןייז ןיא .גינָאק!
 ?לַאהעג גנעל יר ליימ 12 טָאה סָאװ ,טרָאטש םּורַא רעיומ ַא טימ .,הָוְניִנ טדָאּטש

 .טלעװ רעד ןּוֿפ טייל עֿבײר עללַא רַאֿפ טנעֿפָאעג ײרֿפ טרָאמש יד טָאה רע ,ןעמ

 טרָאמש עטסנָאש יר ךיוא רעּבָא ,עטסָארג יד רונ טינ יז ןיא םייצ רהָאי עֿכילטע ןןיא
 . ןרָאװעג טלעוו רעד ןיא
 ,רניק ןייא רּונ ,ױרֿפ רענָאש ןייז טימ טהײרֿפעג סָאנינ ךיז טָאה רעּבָא גנַאל טינ += צ
 רהיא .ןעּבילּבעג הָנְמְלַא עגנוי ַא רלַאּב זיא נּוא ןעריוּבעג םהיא יז טָאה לעגנוי ַא
 טָאה ,ןועװעג ןיילק ךָאנ ויא רע ליװ נּוא ,סַאינינ ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא יז טָאה דניקע
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 ?;טסרע יד .טלָאװעג ךיז טָאה רהיא יװ רּוׁשַא ץנַאג רעּביא טריגער ןײללַא לײװרעד יז
 תּוׁשַא ּוצ טרָאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,לֶבָּב טדָאטש יד ןעיֹוּב ןעּבײהעגנָא יז טָאה ךַאז
 טָאה ןנַאמ רהיא סָאװ ,הָוְניִנ יװ טֿכַאמעג רענָאש נּוא רעסָארג ךָאנ לבּב טָאה גּוא
 זיא עֿבלעװ ,רעומ טרָאטש יד ןעטלַאהעג טָאה גנעל יר רעטעמָאליק 66 .טיוּבעג
 .ןערהָאֿפ טרעטשעגנּוא טנָארֿפ ןיא טנָאקעג ןעּבָאה ןעגָאװ סקעז זַא ,ןזעוועג קיד יֹזַא
 :ערּב ערייּב נּוא ,טמיוועג םּורַא ןרעיֹומ ענרענייטש טימ יז טָאה תֶרֶּפ ןוֿפ ןעגערּב יד
 =יֹורג ַא יז טָאה טרָאטש ןעטימ ןיא ,קירּב עטרעיומעג ַא טימ טגינײארעֿפ יז טָאה ןעג:
 .רעיױמ עסיורג יד טיוּבעג יז טָאה ךָאנרעד ,לַּב טטָאנ םעד רַאֿפ טיוּבעג לעּפמעט ןעס

 ענעמונעגנייא עללַא ןערהָאֿפענֿברּור זיא יז . ("רעיומ עשירעמ יד,) יֵדָמ דנַאל ןוֿפ

 םוטעמּוא טָאה גּוא ,טרָאהעג רּוׁשַא ּוצ ןיֹוש ןעּבָאה סָאװ ,ןעצניווָארּפ גּוא רעדנָאל
 :ַאּבנע טדָאטש עטמהירעּב יד טיֹוּבעג יז טָאה ידמ ןיא ,טיֹוּבעג טדָאטש נּוא לעּפמעמ
 טָאה לָקָדָח ךייט םעד .ׁשיִׁשְרַּת טדָאטשסלעדנַאה עסיורג יד -- ןעיקיליק ןיא נּוא ַאנַאש
 ןעּפמּוז ךרוד נּוא גרעּב ךרּוד , תרּפ ךייט ן'טימ טגינײארעֿפ לַאנַאק ןעפיורג ַא ךרּוד יז
 ןעסיורנ רהיא ןיא לעדנַאה םעד ןרעסָארגרעֿפ ּוצ ןעגיײצעגֿכרּוד ןעגעװ עֿבײלג יז טָאה:
 , דנַאל

 ןוֿפ טרָאהעג טָאה יז ,ןועװעג ןערירֿפּוצ טינ ךָאנ יז זיא םעללַא םעד טימ רּונ
 ןעמ סָאװ ,ןעטנַאמיד נּוא רלָאנ יד ןוֿפ ,םִיַרְצִמ ןּוֿפ טײקֿבײר נּוא תֹומָכָח עסיֹורג יד
 ןעמהעננייא רעדנָאל עדייּב ענעי טסולנרַאֿפ ךיז טָאה רהיא נּוא , ןעידניא ןּוֿפ טגנערּב
 נוא לִיַח סיורג ַא טימ קעװַא דלַאּב זיא יז .רּוׁשַא דנַאל רהיא ּוצ יז ןעגינײארעֿפ נּוא
 ,תֹורָצֹוא לעיֿפ רהעז טרָאד ןּוֿפ טֿכַארּבעג נּוא ןעיֿפָאיהטָא גּוא ןעטפיגע ןעמונעגנייא טָאה
 ןעמײװ םעד טימ הָמָחְלִמ רעסיורג רעד ּוצ ןעטײרגּוצ ןעמּונעג ךיז יז טָאה טציא
 טינ זיא סָאװ ,ןעירטקַאּב ןיֿפ ךָאנ טסּואװעג יז טָאה ןיהַא געװ םעד .ןעידניא דנַאל
 נוא ןערלעה עסיורג ןענייז רעידניא יד זַא ,יז טָאה טרָאהעג רּונ ,ןעידניא ןּוֿפ טײװ
 ,ןעקָארשעגּבָא טינ רעּבָא יז טָאה סָאד ,ןייז ךַאז עגנירג ןייק םעװ יז טימ המחלמ יד
 נו: טיירגעגוצ (דָאחָאּפ) גּוצ:רלעֿפ םעד ּוצ ךיז יז טָאה דנַאנײא ךָאנ רהָאי יירד נּוא
 ירד .ןהעזעג טינ ךָאנ ןעֿכײלג ןיז טָאה טלעוו יד סָאװ ,ליח ַא טֿכַאמעג גיטרַאֿפ
 :עג טָאה יז ,ןעגָאװ סנעירק 100,000 נּוא רעטייר ןָאיללימ ּבלַאה ַא ,רעהעגסוֿפ ןָאיללימ:
 טָאה יז יװ ױזַא נּוא המחלמ ןיא ןעטנַאֿפעלע ןעמ טצטּונעּב ןעידניא ןיא זַא ,טסואװ
 עצרַאװש רנעזיומ טרעדנוה ןעטֿכַאלש ןעסייהעג ייז טָאה טַאהעג טינ ןעטנַאֿפעלע ןייק
 -.זַא ,ןעניימ ןללָאז רעידניא יד ,ןעלמָאק ערהיא ןעקערּוצ לעֿפ רעייז טימ נּוא ןעסקָא
 * טָאה ןעמ עֿכלעװ ,טיֹוּבעג ןעֿפיש 9,000 יז טָאה םעד ץּוח ,ןעטנַאֿפעלע לעיֿפ יֹזַא טָאה יז
 עג ןעגָאװ ףיֹוא ייז טָאה יז ,ןלעטטֿפיֹוא קירּוצ ךיג נּוא ןעמהענרעדנַאנַאֿפ טנָאקעג
 ןוֿפ ןייז טינ טלַאהּבָא ןייק ללָאז םע ,ןערהיֿפ טזָאלעג עעמרַא רער טימ גוא טגעל
 ןעמ ןעֿבלעװ ,םּורניא ךייט םעד םַרָפִּב ,ןעירניא זיב רעּבירַא זּומ ןעמ סָאװ ,ןעֿבײט יר:

 = עא יי 4
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 ךעגנַאנעג םיוארָאֿפ יז זיא ןײללַא , ןיירַא דנַאל ןיא םמוק ןעמ ךָאנ רעדהע רעּבירַא זּומ

 וטָאה נּוא רעּבירַא גנירג יז זיא םודניא רייט םעד . לִיַח ןעצנַאג םעד טרהיֿפעגנָא גּוא
 : .ןעמונעגנייא רנַאל סָאר רעטייוװ ץלַא

 ,סָאטַאּבַארּבַאטש גינָאק רעד טשררעהענ ןעידניא ןיא טָאה טייצ רענעי ּוצ
 =נע לח ןייז טימ טשירָמולְּכ רע זיא ּביײהנָא ןיא ,טייצ ןייז ןיא רלעה רעטמהירעּב ַא
 םהיא ּואוו ןערהיֿפנײרַא דנַאל ןיא רעֿפימ יז ,ןזעוועג זיא הָנְוַּכ ןייז רעּבָא ,רהיא ןוֿפ ןעֿפָאלט
 מינ םע טָאה סעמַארימעש . ןעללעטש ּוצ ןעגעגטנע ךיז רהיא ןייז רעמעווקעּב טעװ
 רעּבָא גנילצּולּפ ,ןץ'סָאטַאּבַארּבַאטש ךָאנ טגָאיעג רעטייוו ץלַא ךיז נּוא ןענַאטשרעֿפ
 ןעלמָאק עטלעטשרעֿפ ערהיא יװ נּוא ,רהיא ןעגעג ןּוהמעג רהעק ַא ךיז רע טָאה
 טי ךיז יז ןעּבָאה ןעטנַאֿפעלע ע'תָמָא ם'סָאטַאּבַארּבַאמש ןהעזרעד ןעּבָאה
 ןוֿפ ררעֿפ יר ךױא ןעּבַאה יז ךָאנ ,ןעטייז עללַא ןיא ןעֿפױל ןעּבײהעגנָא נּוא
 -רהיא 6 םַעְמַּכ טֿכַאמענ לָּת ַא טָאה סָאטַאּבַארּבַאטש נּוא ןעגָארטעגסיוא ליח רהיא
 יטערנּואװרעֿפ ררעווש ןייז טימ ן'סעמַארימעש טָאה ןײללַא גינָאק רער ,ליח ןעצנַאג
 עללַא טָאה יז . ןעֿפָאלטנע ןעּבעל ץטימ םיוק זיא יז נּוא ,ןעקּור ןיא גּוא רנַאה ןיא
 ליח ןעצנַאג רהיא ןּוֿפ ,ןעגָאיֿכָאנ ןענָאק טינ רהיא ללָאז ןעמ ןענערּברעֿפ טוָאלעג ןעקירּב
 .ןנַאמ דנעזיומ 90 םיוק רּונ זַא ,ןעגָאז ערעדנַא גּוא ,ןעּבילּבעג לעטירד ַא םיוק זיא

 עטנַאקעּב טסלָאמַאד יד ןּוֿפ ,ןעצינערג עללַא ייּב יז טָאה ןעגעװטסעדנוֿפ
 רעד ,ןעלייז עֿכלעזַא .(ןֹוחְצִנ יֵרּומֲע) ןעלייז:סעגעיז עסיורג ןלעטש טזָאלעג ,רערנָאל
 ןעצינערג יד ייּב ןענוֿפעג ןעטייצ ס'ןודקּומ רֶדְנִסּכָלַא ןיא ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעמ טלהָאצ
 ןעלייז עֿכלעזַא ןוֿפ םענייא ףיֹוא ,סָאטרַאסקַאי ןוֿפ טייװ טינ ,רערנָאל עשיטיקס יר ןוֿפ
 : טֿפירטֿפוא ַאזַא ןזעװעג זיא

 םיִׂשֲעַמ עניימ רעּבָא ,יױרֿפ ַא ןוֿפ רעּפרָאק ַא ןעּבענעג רימ טָאה רּוטַאנ יד,
 ןיא ּבָאה ךיא ,טלעו רעד ןּוֿפ רעננָאמ עטסָארג יד טימ טלעטשעגֿבײלג ךיט ןעּבָאה
 3) ןָאמָאניה ךייט םעד טימ בֶרֲעַמ ןיא ךיז טצינערג סָאװ ,טריגער םּונינ ןּוֿפ דנַאל
 ןופָצ ןיא ,זיא (רֹומַה ןָמָׁש לָארימ נּוא ךיורייװ רעד ּואוו ,רנַאל םעד טימ --םורָד ןיא
 ןוֿפ רענייק טָאה רימ רַאֿפ ,ןענַאירגָאש נּוא רעקַאש טימ רנַאל ןיימ ךיז טצינערג
 יז טָאה ,רימ רַאֿפ ,רענייק ,ןהעועג רעיֿפ ּבָאה ךיא ,ןהעועג טינ םַי םעד רּׁשַא
 ךיא ןיהָאװ ןעסילֿפ ןעללָאז יז ןעגנּואוצעג ןעֿבײט יד ּבָאה ךיא ,טֿבײרגרעד טינ
 ןענָאק יז ּואוװ ,ןעסילֿפ טרָאד רּונ ןללָאז יז ,טלָאװעג ּבָאה ךיא נּוא ,טלָאװעג ּבָאה
 םער טימ ,טֿכַאמעג רַאּבטֿבורֿפ ןעטסיװ ערַאּבטֿכּורֿפנּוא ּבָאה ךיא .ןעגנערּב ןעצטּונ
 עֿכלעװ ,ןעגנומסעֿפ טיֹוּבעג ּבָאה ךיא ,ןעגיײצעגנײרַא יז ןיא ןעֿבײט יד ּבָאה ךיא סָאװ

 יד ךרּוד ןעזייא טימ ּבָאה ךיא ,ןעמהעננייא טינ טֿכַאמ נּוא ליח ןייק טימ טעוװ ןעמ
 עֿבלעוַא ןיא ןעגָאװ עניימ טימ ןיּב ךיא ,ןעֿכָארּבעגֿברור ןעגעוו ןעזלעֿפ עטסקרַאמש
 לאמנייק ךָאנ הֶיַח ערליוו ַא טסּבלעז טָאה סע עֿבלעװ ףיוא ,ןערהָאֿפעגֿכרּור ןערנענעג:
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 טייצ ךָאנ ךיא ּבָאה טייּברַא עללַא עויר ןעטימ ןיא גּוא .טלעטשעג טינ םוֿפ ןייק
 ּרצ טֿפַאשללעזעג יא רנײרֿפ עניימ  טימ ריֹוא נּוא ,ןעגנּוגינגרעֿפ עניימ רַאֿפ טַאהע
 ."ןעגנערּברעֿפ

 רהָאװעג יז זיא ,ערנעגעל יר רעטייוו טלהָאצרעד ,ןעידניא ןוֿפ גידנעמוקקירוצ
 טֿכַאמעג טָאה ,ןרָאװעג סיורג לייוורעד זיא רעֿבלעװ ,סָאינינ ןהּוז רהיא זַא ,ןּרָאװעג
 ןּוֿפ טגַאומנע ךיז יז טָאה רעּבירַאד ,ןעטדיומ ּוצ יז רהיא ןעגעג גנּורָאװשרעֿפ ַא
 ערערנַא ,רעטטָאנ יד ּוצ ןעגױלֿפעגנירַא לעמיה ןיא ּביֹוטַא יװ . זיא ּוא . ,ןהָארמ
 ּבילרעֿפ סָאינינ ןהוז םענעגייא רהיא ןיא רעטלָא רעד ףיֹוא ךיז טָאה יז : ןלהָאצרעד
 ,טריױטעג ןײללַא יז רע טָאה טקעדטנע םהיא סע טָאה יז זַא ,נוא

 .גּוא רּוׁשַא רעּביא טריגער יז טָאה רהָאי 49 נוא טּבעלעג יז טָאה רהָאְי 64
 | ,"םּורַא רעדנָאל עללַא רעּביא

 ,ןרָאװעג טלהָאצרעד םימַארימעש רעד ןוֿפ ויא ןעדנעגעל עֿבלעזַא לעיֿפ ךָאנ
 ערעדנַא ןעשיווצ רעדנָאל ערעדנא ןיא ךיוא ,ןײללַא לֶבְּב גּוא רּוׁשַא ןיא .רונ .טינ
 ,ןעגָאז נוא ,ןעצנַאג ןיא ּבָא ןענעקייל רעּבָא רעּבײרשעטֿבישעג עגיטציא .יד .רעקלָאֿפ
 רהיא ןוֿפ עטֿבישעג עצנַאג יד ,ןזעוועג טינ לָאמניײק רָאג זיא סימַארימעש ַאזַא זַא
 =ימעש גּוא ,רַאדנינ טטָאנ רעשירּושַא רעד זיא ,ןעמ טניימ סָאנינ ,לָׁשָמַא ףּונ זיא
 =עש ןוֿפ ןעטֿבישעג גּוא ןעגַאז עללַא יר ,(תָרחׁשע) רַאטסיא ןיטטָאנ יד זיא םימַאר

 טרָאטש רעד ןוֿפ סָאועטק רעּביײרש רעשיֿכירג רעד ןעּבילקעגנעמַאזוצ טָאה סימַאדיּמ

 גּוא ,ןעּבירשעגנײרַא עטֿבישעג ןייז ןיא טָאדָארעה סע טָאה םהיא ןוֿפ נּוא .,םָאדינק
 ערערנַא טייצ רעטצעל רעד ויּב ,רּוׁשַא ןּוֿפ עטֿבישעג רעטלַא רער .ןּוֿפ טָאה ןעמ לַײװ
 ןוֿפ עטֿבישעג עצנַאג יד ןועוועג עטֿכישעג:סימַארימעש יד זיא ,טסּואוועג טינ ןעֿכַאז
 ; רּושַא

 ףיוא רּוׁשַא ןוֿפ עטֿבישעג עֿבילקריװ יד סיֹורַא טציא ךיז .טזייוו רעּבָא .סרעהנַא
 רעגילָאמ ַא רענעי ןיא טייצ רעטצעל רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלווָאמ ענעמייל .יד
 .ןענוֿפעג הָניִרְמ עםיוהג

 יז יװ רוׁשַא ןוֿפ עטֿכישעג ּביהנָא רעד זיא רעטּביױלגעּב נּוא .רעגיטֿפיװ לעיֿפ = -
 םָאר ,לעּביּב יד טלהָאצרער ,רָעְנִׁש דנַאל .םענעי ןוֿפ ,טלהָאצרעד לעּביּב ןיא טרעוו
 ןוֿפ ןעמַאטש ענערישרעֿפ ּואו ,עימַאטָאּפָאסעמ לייהמ ןעטסרעטנוא םעד ןוֿפ : טסײה
 יז ןוֿפ ויא סע גנּוא ,ר'דּכַא גּוא רערימוש יד טימ טשימעגסיֹוא ךיז ןעּבָאה .םֵׁשֹיַנְּב יד
 םעד טימ םיֹורַא ײז ןוֿפ .םַאמש .ןיא זיא .,ןרָאװעג םיִדְׂשַּכ ןעמָאנ םעד טימ קלָאֿפ .ץַײא
 טיֹוּבעגסיֹוא ךיז טָאה נּוא ,ּוצ ןֹופֵצ ּוצ רעֿבָאה ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא גוא ,רּוׁשַא ןעמָאנ
 .הֵוָניִנ ְךיֹוא יז ןעשיווצ נּוא .,טדָאטש עֿבולטע

 טָאה םללַאֿפנערעי רּונ ,ןעמיטשעּב ּוצ רעווש זיִא ןהעשעג זיא סָאד ךֶרֶעַא ןנעוו

 2244 ן(ץטבישעגרטנעוו ּודָו



 .עטֿבכישענ:טלעוו יד 910י

 לבּב ןיא ךיז ןעּבָאה ןעטימעס יד ןנעװ ,ןעמייצ עטסרע יד ןיא ןהעשעג טזומעג סע
 םינ עימַאטָאּפָאסעמ לייהט רערעֿכַאה רעד ךָאנ זיא טײצ רענעי ּוצ לייוו ,טצעזעב
 =עג טינ רערָא ,טנָאקעג טינ ןעּבָאה סָאװ --- רּוׁשַאיינּב יד ןעּבָאה , ןזעוועג טנהָאװעּב

 ,ערעיײז רערירּב יד טימ טכּבלעז רעדָא ,רערימוש יד טימ ןענהָאװ ןעמַאזּוצ טלָאװ

 רעדנּוזעּב ַא ןעּבױלקסיֹוא טנָאקעג --- רערימּוש יד טימ טשימעגסיֹוא ךיז ןעּבָאה סָאװ-
 ןייק ,ןענהָאװ ּוצ יז ןוֿפ טרעדנּוזעגּבָא נּוא ןעיֹוּב ּוצ טרָאטש ךיז ,דנַאל גידעל קיטש

 ּוצ :טסײה סָאד ,טֿכַאמעג טינ ךָאנ דנַאל רעייז ןוֿפ רעּבָא יז ןעּבָאה הָכּולְמ רעדנוזעּב-

 ןיא ,טיוּבעג ךיז ןעּבָאה יז סָאװ ,טרָאמש ערערנַא יד ףיֹוא נּוא הָוָניִנ ףיֹוא ןעֿפַאש
 יֹזַא .לבּב ןּוֿפ רעשררעה רעד טַאהעג ךָאנ טָאה ,עימַאטָאּפָאסעמ לייהט ןרעֿכַאה
 ענייז ןיא ,*8 3,100 ךרע ַא טריגער טָאה סָאװ ,לבּב ןּוֿפ גינָאק רעד ,אֵיְדּוג טנהָאמרעד
 טיוּבעג לעּפמעמ עיינ חַלָּכ ןיא נּוא הונינ ןיא טָאה רע זַא ,ןעטֿפירשֿפױא ענענוֿפעג
 טדָאמש יד ןענהָאמרעד ןעטֿפירשֿפױא ענענוֿפעג ערערנַא ךיֹוא .טֿכיררעֿפ עטלַא נּוא
 טרָאהעג ןעטייצ ערעייז ןיא ןעּבָאה סָאװ ,טרָאטש עטסעטלָא יד ןוֿפ ענייא רַאֿפ הונינ
 .חלּכ ,הונינ ּואוו ,דנעגעג רענעי ןּוֿפ רענהָאװנייַא יד זַא ,ןעמ טהעז ןוֿפרעד ,לבּב ּוצ
 ערערנּוזעּב ַא רַאֿפ רּונ ּבײהנָא ןיא ךיז ןעּבָאה ,טדָאטש עשירושַא ערעדנַא יד נוא
 =עדנּוזעּב ַא רַאֿפ טינ רעּבָא ,לבּב ןוֿפ רעקלָאֿפ ערערנַא ןעשיווצ טנעֿפערעג עילימַאּפ-
 ,לבּב ןוֿפ הכולמ רערָא ,הָנירמ עטלייהמעגּבָא עד

 :םיוא יד ףיֹוא ,ןרעוװ ּוצ טנָאמרעד ןָא ךיז ןעּבייה ,'8 9,000 רהָאי ןוֿפ ךרע ַא טסרע
 : טסייה סָאד ,רּוׁשַא ןוֿפ ןיזיטַאּפ ןעמָאנ ,רנַאל םענעי ןוֿפ ןעטנעמּונָאמ ענעּבָארגעג:
 :טסּבלעז ,סיֹוא טזייוו סע יװ ,ּוׁשַא ןיא טריגער ןעּבָאה סָאװ ,רעטסירּפ עשירושַא ןוֿפ-
 . ןעטסריֿפ-רעטסירּפ רּונ עגינָאק טינ ,"יזיטַאּפ, : ןעמָאנ םעד טימ , גידנָאמש

 תֹומָחְלִמ ענעדישרעֿפ ןוֿפ ןזעוועג טֿכַאװשעגּבָא טייצ רענעי ּוצ לבּב זיא םיוועג
 גּוא הונינ ןוֿפ רענהָאװנייַא יד נוא ,רעקלָאֿפ ערעדנַא טימ נּוא םֶליֵע ןוֿפ גינָאק ן'טימ:
 יז סָאד טנעֿבערעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,דנעגעג רענעי ןיא טרָאמש ערערנַא עללַא ןוֿפ!
 ןיא ךיז ,ןענוֿפעג טײקֿבילגָאמ יד ןעּבָאה ,ןהּוז ס'חנ ןּב םש רּוׁשַא ןּוֿפ סיֹורַא ןעמַאטש
 ןיא יו טרָאטש ערעײז ןיא ןעריגער נּוא ,לבּב ןיא םיִרְׂשַּכ יד ןּוֿפ ןעסיירּוצּבָא ןעצנַאג
 ןעצנַאג םעד ןּֿפ ,זיא ,ןָפֹוא םעד ףיֹוא ,ךיז רַאֿפ הנירמ עגיגנָאהּבַאנּוא ערערנוזעּב ַא
 :טסּבלעז ערערניזעּב ייווצ טימ תֹוכּולְמ ערעדנּוזעּב ייווצ ןרָאװעג , עימַאטָאּפָאסעמ דנַאל

 ,רעהירֿפ יװ םידשּכ יד ןּוֿפ גינָאק ַא טריגער טָאה לֶבֶּב ןיא ,רעקלָאֿפ עגידנָאטש

 :ןעמָאנ םעד םימ רעטסירפ ַא טריגער טָאה טרָאמש עגימּורַא יד ןיא נּוא הונינ ןיא
 , רּוׁשַא ןוֿפ יזיטַאּפ:

 ןוֿפ יזיטַאּפ ןעמָאנ םעד טימ ןעטסריֿפ;רעטסירּפ עֿבלעזַא ןוֿפ רעטסרע רעד
 ךיז ןעניֿפעג לעװָאט ןייז ףיוא ,רעטסרע רעד ןֹומְר:יִׁשְמִׁש : ןעֿפורעגנָא ךיז טָאה ,רּוׁשַא-
 ; ּופַאק;ּפַאק-לעעַּב ןוֿפ ןהּוז רעד ,רּוׁשַא רנַאל ןוֿפ יזיטַאּפ ,ןֹומר:ישמש, : רעטרָאװ יד:



 ע11 ,רּוׁשַא

 =ער טָאה םהיא ךָאנ ,"רּושַא טטָאג םעד רַאֿפ לעּפמעט םער טיֹוּבעג טָאה סָאװ רעד
 ןוֿפרעד ,יזיטַאּפ לּומיט םעד טימ ךיֹוא ,רעמייווצ רעד ןומר:ישמש ,,ןהּוז ןייז טריג:
 ןעֿפורעגנָא טינ ךיז רעשררעה יד רּוׁשַא ןיא ךָאנ ןעּבָאה ּבײהנָא ןיא זַא ,ןעמ טהעז
 , יוימַאּפ רּונ ,עגינָאק

 ?וָאמ ענייז ףיֹוא טנהָאמרעד ,רעטסרע רעד רֶסָאְלְּפ תַלְגִּת ,גינָאק רערעטָאפש ַא
 רעהירֿפ רהָאי 641 טימ טריגער טָאה רע זַא ,ןעט:9 םעד ןומר:ישמש יזימַאּפ ןעד ןעל
 םעד רסאלפ תלנּת רַאֿפ רעהירֿפ רהָאי 60 טימ טרינער טָאה ןדרסא .ןֵדְרַסֲא רַאֿפ:
 םימ רסאלּפ תלנּת רַאֿפ טריגער רעט:9 רעד ןֹומר:ישמש טָאה םענייאניא , ןעמ-}
 , רהָאי 1

 ןוֿפ) יֿפ 681 זיּב 705 ןוֿפ ןרהָאי יד ןיא טריגער טָאה סָאװ , רּוׁשַא ְךֶלֶמ ביִרָחְנַמ
 רעט:1 רעד רסאלּפ תלגת זַא ,לעװָאט ַא םענייז ףיֹוא רעדיוו טּביירש (,פ ,ג זיּב ו"נ ,2
 ןומר:ישמש זַא ,ןעמ טנעֿבערעּב ןֹוּבְׁשֶח סעד ךָאנ ,טריגער םהיא רַאֿפ רהָאי 600 טָאה:
 רערָא , גנונֿערטײצ רעגיטציא רעד רָאֿפ רהָאי 2,000 טימ טריגער טָאה רעט:2 רעד:
 . (א"סשה .א) רהֶאי ןיא:

 ןוֿפ ךיוא יו ,רושַא ןוֿפ ענינָאק יד עֿבלעװ ףיוא ,ןעלװָאט עֿכלעזַא ךָאנ טיֹול

 טריגער טָאה רעדעי רעטָאּפש רהָאי לעיֿפױװ טימ טמיטשעּב גידנָאטש ןעּבָאה ,לבּב
 ןענֿבערסיֹוא רעֿביז נּוא רָאלק ןעמ ןנָאק ,םהיא רָאֿפ גינָאק ןעטמהירעּב ַא ץעגרע רַאֿפ
 ,רערנָאל ערייּב יד ןוֿפ גינָאק ןעטלַא םערעי ןוֿפ ןעטייצ יד

 ךיז טָאה ,"רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק , לומיט םעד ןעמּונעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטסרע רעד
 נּוא םהיא ןעשיווצ ,טקַא-סנערירֿפַא ןעּבילּבעג זיא םהיא ןופ .ּוׁשיִנְלַּבְרַסֲא : ןעֿפורעג
 םער ןּוֿפ ,'ֿפ 1470 רהָאי ןיא טריגער טָאה רעֿפלעװ ,לבּב ןּוֿפ גינָאק םעד ,סֵדניַארַאק
 =נּוזֲעּב ייווצ רּוׁשַא נּוא לבּב ןענייז טייצ רענעי ןיא זַא ,ךיֹוא ןעמ טהעז טקַא:סנערירֿפ
 , ךיז ןעשיווצ טּבעלעג ךילרירֿפ רּונ ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןזעוועג רעדנָאל עגיגנָאהּבַאנּוא ערעד

 םרעטֿבָאט ןייז גוא טֵלַּב-רַסֲא ןועוועג גינָאק רּוׁשַא ןיא זיא *8 1400 רהֶאי ןיא
 םֶליֵע ןוֿפ רעָאססָאק יד ,לבּב ןיא ןועוועג גינָאק סלָאמַאד זיא סַאדרַאהַארַאק ,ןהּוז ַא
 :רסא ויא םעד ּבעילּוצ ,טדיֹומעג םהיא ןעּבָאה נּוא ןעללַאֿפעגנָא םהיא ףיֹוא ןענײז
 נּוא ןעּבירמרעֿפ טרָאד ןוֿפ רעָאססָאק יד טָאה נּוא לבּב ןיא לִיַח ןייז םימ ןײרַא טלּב
 . לעקינע ןעטריֹוטעג ןייז ןוֿפ רערּורּב ַא לבּב רעּביא טֿבַאמעג גינָאק ַא טָאה

 זיּב ןעּבָאה עֿבלעװ ,םיִמַרַא יד ןעמּונעגנייַא ךיֹוא טָאה טלּב=רסא רעּבלעז רעד
 זיא םָאװ ,םָרָא דנַאל סָאד טָאה טלּבײרסא .רּוׁשַא ןוֿפ טרעדנװעגּבָא טּבעלעג םהיא
 םַרֲא זיא ןָא םלָאמַאד ןוֿפ ;רּוׁשַא םימ טגינײארעֿפ ,הֶרּפ ןטייז ערייּב ןּוֿפ ןזעוועג
 רעטנּוא גידנָאטש ןעּבילּבעג ,ןעימַאטָאּפָאסעמ ןיא זיא סָאװ ,םֵרָא םנעי : ,ה .ד ,םִירַהְנ
 ײעג ןענייז סָאװ ,ןעדנעגעג נּוא טרָאטש עגירּביא יד ,רּוׁשַא ןוֿפ גנֹושררעהרעּבָא רעד
 .ןעסִירעגּבָא רעריוו טדיוט ם'טלב:רסא ךָאנ ךיז ןעּבָאה ,תרּפ טייז בָרֲעַמ ןיא ןעגעל



 .עטבישענ:טלעוו יד לול

 ּןיא טשררעהענ ןעבָאה סָאװ ,עגינָאק ענעגייא טימ ךיז רַאֿפ הָכּולְמ ַא טרהיֿפעג נּוא
 .לֵאָרְׂשִי-ץַרָא ןעּבענ טרָאמש ערעדנַא ןיא נּוא קֶׁשָמַד

 ןֿפ נוא ,טרהיֿפעג הָמָחלֶמ לֶבֶּב טימ ןיֹוׁש טָאה טֵלַּברַסֲא ןוֿפ 7 רעד יִרֵריַנ .לַּב
 רערעי : .ה .ד ,לּבּב ןוֿפ ןֹוּבְׁשֲח םעד ףיֹוא ןרָאװעג רעסָארג רּוׁשַא ץלַא זיא ןָא סלָאמַאד
 ררעסָארג םעד טימ נּוא לבּב ןּוֿפ רנַאל קיטש ַא ןעסירעגּבָא 0 טָאה רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק
 , רּוׁשַא דנַאל סָאד טֿכַאמעג

 ףיוא טֿפירטֿפיױוא ןייא ןעּבילּבעג זיא יררינףֹומַר ,לעקינע ַא ם'יררינ-לּב ןוֿפ
 =להָאװרעסיֹוא רעד ,טסריֿפ רעגיטֿביל רעד ,יררינ:ןֹומר, : רעטרָאװ יד טימ ןייטש ַא

 טֿכָאירעטנּוא נּוא ןעמונעגניַא טָאה ,רּוׁשַא רעּביא רעשררעה רעד ,טטָאג ןוֿפ רעז
 .םּורַא טײװ נּוא (יִרְבּול רערָא) 8 ,םֶליֵע : יז ןעשיווצ ,דניײֿפ נּוא רעקלָאֿפ עללַא
 | רעד טיט ,טעטֿבינרעֿפ רע טָאה ךיירגינָאק םיטטָאנ ןּוֿפ ןעטסריֿפ עֿבילדנײֿפ עללַא

 יא רעטסירּפ רעד ךךיֹוא זיא רע . תָרּתָׁשע ,ןֹומָר ,רּוׁשַא ,ּונֵא : רעטמָאג יד ןּוֿפ ףליה
 ,"טלּב:רסא ןּוֿפ לעקינע רער נּוא ,ּולֵאןֵרַּפ ןוֿפ ןהּוז רעד ,לּב לעּפמעט סעטָאג

 =ֿפױא .ענייז ןיא ,רעטסרע רעד רּוׁשַא ְךֶלֶמ רסאנמלש זיא ןהּוז ס'יררינ ןֹומר
 ןעמּונעגנייא טָאה רע יװ טלהָאצרעד נּוא ,עגינָאק רעד גינָאק : ךיז רע טֿפור ןעטּפירש
 סָאד ךיוא נוא ,הָרָּפ טייז בֶרֲעַמ ןוֿפ טנהָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,םיִמַרֲא עגירּביא יד
 הָוָניֵנ טרָאּטש יר ְךיֹוא טָאה רע .לֵבָּב נוא רּוׁשַא ןעשיװצ זיא סָאװ ,חַלָּכ דנַאל
 , טיוּבענרעּביא יינ סָאד ןוֿפ ן ןעטסַאלַאּפ נּוא לעּפמעמ עללַא גּוא ,טרעטַארגרעֿפ

 ןייז ןיא נּוא ,רדַנינ-תלנּה ןהּוז ןייז ,'8 1810 רהָאי ןיא ,טריגער טָאה םהיא ךָאנ
 .ןעמונעגנייא דנַאל עצנַאג םָאד רע טָאה לבּב ןעגעג הָמָחְלַּמ

 ,רדנינ תלנּת, : רעטרָאװ יד ןעצירקסיֹוא טוָאלעג רע טָאה לעגיז ןייז ףיֹוא
 םָאר ןעמונעגנייא טָאה , ןעט:1 םעד רסאנמלש ןוֿפ ןהּוז רעד ,רעקלָאֿפ וי ןוֿפ גינָאק
 ס'םענעי ןעקעמסיֹוא לעגיז  ןיימ ןּוֿפ ןעמָאנ ןיימ טעװ םע רעװ .לבּב רנַאל עסיֹורג
 1 א רעד ןּוֿפ ןעקעמסיוא רעטטָאג יד ןללָאז ןעמָאנ

 רע ּואװ ,רּושַא ןיא ןײרַא לבּב ןּוֿפ גינָאק רעד זיא טריומ ןייז .רָאֿפ ךָאנ רעּבָא
 :קעװַא לבּב ןיא לעגיז  םענעי טסּבלעז טָאה נּוא ,טֿכַאמעג בֵרָח טדָאמש לעיֿפ טָאה
 ,ןענוֿפעג לֹּבּב ןיא ביִרֵחְנַּכ ,'8 רהָאי 100 ןיא ,רעטָאּפש טָאה לעגיז םעד . טרהיֿפעג
 םלַא ,רַּכַא ןיא רּוׁשַא ןוֿפ ןעמ טָאה לעגיז םער, :רעמרָאװ יד ןעצירקּוצ טוָאלעג נּוא
 ןעמונעגנויא ּבָאה רּוׁשַא ןּוֿפ גינָאק , בירחנס ךיא ,טדהיֿפעגקעװַא (הָמָחְלִמ-לַלָׁש) עטייַּב
 / םהיא קירוצ גוא ,ןענוֿפעג לעגיז םער ךיֹוא ְךֶלֶמַה רֶצֹוא ןעצנַאנ ץטימ ּבָאה נּוא ,לבּב
 ."דנַאל ןייט ןיא טֿכַארבעג

 רוִׁשַא ןוֿפ לעגיז םענעי טָאה לבּב ןּו אפ ינָאק רעד ןנעװ ,ןָא 6 רענעי ןוֿפ

 ,רערנָאל יר ןוֿפ לעיֿפ ,ןעללַאֿפ ןעּבײהעגנָא רּוׁשַא טָאה ,טרהיֿפעגקעװַא לבּב ןייק
 קירוצ ךיז ןעּבָאה ,ןעמּונעגניײא ו 6 ןעּבָאה רעשררעה : עגירהירֿפ יד סָאװ

 } 2. 2 יא וי 0612 5.
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 לֵבָּב טָאה םעד ןעגעקטנע . הָניִרְמ עניילק ַא קירּוצ ןרָאװעג זיא רּוׁשַא נּוא ןעסירעגּבָא

 =ירטרעֿפ טָאה ,ְךֶרֹורְמעַּבְרַא ,טסריֿפ רעשיאָדלַאֿכ רעד נּוא ,ןעגייטש ןעּבײהעגנָא רעדיוו

 רעּביא ןרָאװעג גינָאק ןײללַא נּוא ,עיטסַאניד רעָאפסָאק רעד ןּוֿפ ,גינָאק םעד ןעּב

 .'8 1571 רהָאי ןיא לבּב
 רּוׁשַא נוא לבּב ןּוֿפ עגַאל יר ךיז טָאה 'ֿפ 1119 ויּב 1971 ןוֿפ םײצ רעד ןיא

 רּוׁשַא ןּוֿפ גינָאק רעד נּוא ןועװעג רעקרַאמש לבּב זיא לָאמ ַא ; ןעטיּבעג גידנָאטש

 לבּב נּוא ןזעװעג רעקרַאטש רּוׁשַא זיא לָאמ ַא גּוא ,לבּב ןּוֿפ ןזעוועג גיגנָאהּבָא זיא

 רעד טשררעהעג לבּב ןיא טָאה '8 1137 רהֶאי ןיא . רּוׁשַא ןוֿפ ןזעװעג גיגנָאהּבָא זיא

 טָאה רע עֿכלעװ ןיא 6 ענייז רעסיוא נּוא ,רעטסרע רעד רֵצְנְדַכּובְנ גינַאק

 ?טּפױה ןיא זיּב ךיֹוא ןײרַא רע זיא ,רעדנָאל ערעדנַא נּוא םֶליֵע טימ טרהיֿפעג

 .ָאק רער ,טֿכָאירעטנּוא דנַאל ץנַאג ןייז טימ גינָאק םעד טָאה נּוא ,רּוׁשַא ןוֿפ טדָאמש

 : ניצ ןעלהָאצ טזומעג םהיא טָאה רּוׁשַא ןּוֿפ גינ

 רעטסרע רעד רָמָאְלִּ תַכְנִּ

 ('8 1,100 ויּב 1,115 ןּוֿפ)

 גידנָאטש זיא נּוא ,טֿכַאמעג םיֹורג רּוׁשַא טָאה סָאװ ,גינָאק רעטסרע רעד
 ּוצ הָמָהְלַמ יװ נּוא ןעשררעה ּוצ יװ ,ןועװעג רעטסּומ ַא עגינָאק ערעטָאצש יד רַאֿפ
 ןיא ןרָאװעג גינָאק זיא רעֿבלעװ ,רעט:1 רער רָסֶאְלִּפ הֵלְגֵּת ןועװעג זיא , ןעטלַאה
 .ט"מרת ,ב) 'ֿפ 1118

 =םהירעּב ענייז רע טָאה ,ןרָאװעג גינָאק זיא רע יװ , רהָאי ןעטסרע ןיא ןיוש
 רע טָאה ךינ . תֹויָרָזְכַא ענייז ןעויװעּב טלעװ רעד נּוא ,ןעּבײהעגנָא הומחלמ עט
 וי טנעהָאנ םהיא ןענייז סָאװ ,רעקלָאֿפ גּוא רעדנָאל ענײלק יר ןעמּונעגניא
 ןיא קעװַא עעמרַא רעסיורג ַא טימ רע זיא תומחלמ יד ןּוֿפ ךיז גידנעהּורּבָא טינ נּוא
 ןיא ךיז טָאה ןעינעמרַא יװ ,יררינ דנַאל םָאד ,ןעינעמרַא טֿבײרגרעד .,ןֹופָצ ןעטייוװ
 ענילק טיײצ רענעי ּוצ ןעּכָאה ןעינעמרַא ןיא .ןעֿפּורעגנָא רּוׁשַא ןיא טייצ רענעי

 ,טרָאשש עטניטסעֿפעּב עניז טימ רנַאל קיטש ַא ףיֹוא רעדעי ,טשררעהעג עגינָאק
 רנעגעג רענעי ןוֿפ גרעּב עֿבײה יר ףיֹוא ןענַאטשעג ןעטסניימ סַא ןעניײז עֿכלעװ

 טימ ןעטלַאה המחלמ טהעג סָאװ ,גינָאק ןעשירּושַא םעד ןוֿפ הָרּובָנ יד גידנרָאהרע
 ,ןלעטש ּוצ ןעגעגטנע ךיז םהיא ,טדערעגֿפױוא ךיז עגינָאק עניילק עללַא יד ןעּבָאה , יז

 ?נּוא ןעמעללַא ךיג ײז טָאה נּוא ײז רַאֿפ ןועוועג רעקרַאטש נּוא רעדליװ זיא רע רּוּב
 טנערּבעג ענעגנַאֿפעג רערנעזיֹוט ,טדיֹומעג תֹוירזכַא םיֹורג טימ עגינַאק יד ,טֿבָאירעט

9 
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 .עטעטסיװרעֿפ יד גידנעוָאל נּוא ,טּבױרעג סטּוג נּוא ּבָאה רעײז , ןעטערמּוצ נּוא
 .קעװַא רנַאל ןייז ןיא לִיַח ןייז טימ קירּוצ ךיז רע זיא טדָאמש

 .םימ יו ךיז טמהירעּב נּוא רע טלהַאצרעד ,תֹורּוש 809 ןוֿפ טֿפירשֿפױא ןייז ןיא
 . תֹויְרוְכַא ענייז טימ ךיוא יֹוזַא הָרּובְנ ןייז

 יררינ 9 רימ ןענײז ,טֿפירשֿפױא רעד ןיא רע טלהָאצרעד ,ךימּוק רנַאל ןיא,
 גּוא ןעגָאלשּוצ ןעמעללַא יז ּבָאה ךייא ,ליח ןעסיֹורג ַא טימ םיֹורַא ןעגעקטנע ןעגינָאק

 ןוֿפ םנעּבָארג נּוא רעּבירג עללַא טכַאמעג ללוֿפ ּפָאק ענעטינשעגּבָא ערעייז טימ
 =רעטנּוא רימ ךיז ןעּבָאה נּוא ןללַאֿפעג םיֿפ יר ּוצ רימ ןענייז סָאװ 6,000 ,דנַאל רעייז

 .,טקישעגקעװַא רּוׁשַא ןייק ןעטייק טימ נּוא טֿכַאמעג ןעֿפַאלקס רַאֿפ ךיא ּבָאה ,ןעּבעג
 ָנעגָאװ נּוא דרעֿפ עניימ טימ ּבָאה ךיא עֿבלעװ ּוצ ,גרעּב ןעציּפש ףיוא ןעגנוטסעֿפ יד ּוצ
 גּוא טרעטעלקעגֿפױרַא םוֿפּוצ ןעטַאדלָאס עניימ טימ ךיא ּבָאה ,ןעמּוקּוצ טנָאקעג טינ
 ;םימ ןיּב ךיא נּוא ,ןהעג רעטייװ ןעסייהעג רימ טָאה רּוׁשַא טסָאנ ןיימ ,ןעָֿארּבּוצ ײז
 רימ רָאֿפ רּוׁשַא ןּוֿפ גינָאק ןייק סָאװ ,ןעמוקעגּוצ רערנָאל גּוא ןערנעגעג ּוצ ליח ןיימ
 , טֿבײרגרער טינ ךָאנ טָאה

 , רענהָאװנייַא יד ךיא ּבָאה ,טינַאמַא נוא טינַארַאש ,יכְרּוק : רעדנָאל יד ןיא
 =יוק נּוא ׁשַא גרעּב ןיא גּוא טנערּברעֿפ טרָאטש יד ,טדיוטעגְסיֹוא רעדניק טימ רעּבײװ
 ,טלערנַאװרעֿפ ןעל

 שײלֿפ רעקיטש ,ןערנושעג ּבָארַא טיֹוה יד ןעשנעמ עגידעּבעל ןוֿפ ּבָאה ךיא
 +עג ּבָאה ךיא .טזייּפשעג טימרעד תֹויַח עדליװ ןעגיוצ ערעיז רַאֿפ גּוא ןעסירעגסיוא
 םיֿפ גּוא רנָאה ,ןעסירעגסיוא גנּוצ יד ,ןעֿכָאטשעגסױא ןעגיֹוא יד עגינָאק ענעגנַאֿפ
 ליח ןיימ גּוא רימ טָאה םָאװ ,טֿכַארּבעג רעֿפּפָא:קנַאד טטָאג ןיימ נּוא ,ןעטינשענּבָא
 ףיוא ךיא ּבָאה ײז ןוֿפ ליהט ַא ,ןעגנַאֿפעג ךיא ּבָאה עגינָאק 60 . ןעּבעגעג חּכ ַאזַא
 5ּוצ רעקיטש ןיא לייהט ַא נּוא טנערּברעֿפ ליהמ ַא ,ןעגײצעגֿפױרַא רעליײֿפּפ עגיציּפש
 מָאה נּוא טצָאשעג ויא םָאװ ץלַא נּוא רעּבליז נּוא רלָאג ,תֹורָצֹוא ערעײז ,טקַאה
 יװ םסיװ יֹוזַא רעדנַאל ערעיײז טזָאלעג ּבָאה גוא ,ןעמּונעג רימ ךיא ּבָאה ,הטרעװ ַא
 ,"טֿכַאמעג ייז ּבָאה ךיא

 ןיא ,ׁשֶמָׁש טמָאנ ןייז םהיא טָאה ,גנורינער ןייז ןּוֿפ רהָאי ןרעדנַא םעד ןיא
 רענעי ּוצ .ןעיריס ןיא ןענהָאװ סָאװ ,רעקלָאֿפ יד ןעמהעננייַא ןהעג ןעסייהעג ,םֹולָח
 ןיֹוש זיא רָסאָלְּפ תַלְנִּת ןעמָאנ רער רּונ ,ןעטּפיגע ּוצ טרָאהעג ןעיריס ןיֹוש טָאה טייצ

 אָרֹומ טָאה ןעטּפינע ןוֿפ גינָאק רער נּוא ,ןועװעג ןעמָאנ רעֿפילקערש ַא םּורַא טײװ
 נוא הֵנְלַּכ ,ׁשיִמָּכְרּכ .ןעיריס ןיא ןעצניוװָארּפ ענייז רַאֿפ ןלעטשּוצנייַא ךיז טַאהעג
 םינ טָאה םִיַרְּצִמ ןוֿפ גינָאק רעד טסּבלעז סָאװ ,תַח קלָאֿפ עגיטֿבָאמ סָאר ְךיֹוא ,דָּפְרַא
 =עג ןעּבעל טָאה רע סָאװ ,יד ףיֹוא גּוא טסיװרעֿפ רע טָאה ,ןעֿכָאירעטנּוא טנָאקעג
 ,טגעלעגֿפױרַא ךָאי ןרעװש ַא רהעז ,טזָאל
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 :םער ךָאנ, : רע טלהָאצרעד , ןעיריס ןיא הָמָחְלִמ רעד ןוֿפ טֿפירשֿפױא ןייא ןיא
 ןיוש ןעמהענּוצניא ןעמעװ ךָאנ נּוא ,ןעמונעגנייַא טֶרָח קלָאֿפ סָאד ןיוש ּבָאה ךיא יװ
 ףיֹוא גָאיעג ןיא ןעּבענעג ןעגינגרעֿפ רעטטָאג עניימ רימ ןעּבָאה ,טַאהעג טינ רהעמי
 יוּב נוא ליײֿפ ןיימ טימ ךיא ּבָאה ןעסקָא עדליוו ,דנַאל םענעי ןיא עריהט עדליװ יד

 190 ךיא ּבָאה ןֹונְבָל גרַאּב ץףיֹוא .ןעגנַאֿפעג עגידעּבעל לעיֿפ נּוא טריוטעג לעיֿפ ןעג
 , ןעטנַאֿפלע . ןעגָאװ:סנעירק עניימ טימ 800 זיּב גוא ,ןעגיֹוּב ןיימ טימ טדיוטעג ןעּבייל

 .גּוא טריוטעג ָאד ךיא ּבָאה ,ןהעועג טינ ךָאנ ײז טָאה דנַאל ןייט ןיא רעניײק סָאװ
 ,ןעּברַאֿפ גּוא רעדעֿפ ײלרעללַא ןוֿפ לענױֿפ ענעטלעז לעיֿפ ךיוא ,ןעגנַאֿפעג עגירעּבעל

 -+ ןהעז הָרּובְנ ןיימ ןללָאז טײל:דנַאל עניימ ,טקישעגקעװַא דנַאל ןיימ ןיא ךיא ּבָאה
 ;ןײז טימ ּבָאה טֿכענק רעיירט ןייז ךיא נּוא ,ןעסייהעג טטָאג ןיימ רימ טָאה ץלַא סָאד

 טרהיֿפעגסיֹוא ץלַא ףליה
 ןעטסרע םעד ןּוֿפ .ןועװעג טטָאג ןייז זיא רעגיטסרוד טּולּב רעֿבילקערש ַא נּוא !

 =יהעג טטָאנ ןייז ץלַא םהיא טָאה ,טדיוט ןייז זיּב ,ןרָאװעג גינָאק זיא רע יװ גָאט
 + ןרָאװעג רעימ טינ םעד ןיא זיא ,טֿכענק רעײרט ןייז ,רע נּוא , ןעסיגרעֿפ טּולּב ןעס
 ּנַא , גירנעניימ רַׁשְּתֶא ,ןעזיװעגסױרַא תֹויָרָזְכַא ערעסָארג ץלַא רע טָאה רעטײװ סָאװ
 ּוצ ןעדניּבּוצ רעקרַאמש רעקלָאֿפ נּוא רעדנָאל ענעמּונעגנייַא יד רע טעװ תֹוירזכַא םימ
 ;םינ רע טָאה לֶבָּב ְךיֹוא ,ןעּבױהֿפױא טינ ּפָאק ַא לָאמנײק ןלעװ ײז נּוא דנַאל ןייז
 ןעלהָאצ זניצ ןעסיורג ַא םהיא ןעגנואווצעג גינָאק םעד טָאה נּוא ,ןעזָאלעג ןעסיֹוא
 = . ךילרהָאי

 .םע סיורג יװ ,ןזעוועג טינ סיורג יֹוזַא רּוׁשַא זיא ,ןָא ןעטסרע םעד ןֹוגְרַּפ ןוֿפ
 -רּוׁשַא טָאה רע ,טייצ םגנוריגער רעצרּוק םנעט:1 םעד רָסֶאְלְּפ תֵלְגִּת ןיא ןרָאװעג זיא
 רּוׁשַא רַאֿפ רעקלָאֿפ:ענײלק יװ :עסיורג ןעּבָאה סע .הָכּולְמ טלעוו ַא רַאֿפ טֿכַאמעג
 ן'רסאלּפ תלנת ןעבָאה רעקלָאֿפ ענעמונעגניֵא טינ יד טסּבלעז נּוא ,ןרעטיצ ןעּבײהעגנָא
 , טֿפַאשדנײרֿפ ןייז טֿבוזעג גּוא םקישעג תֹונָּתַמ

 'ליח ןיק ךיוא טָאה רע ,טגרָאזעג טינ רע טָאה רעדנָאל ענעמּונעגנייַא יד רַאֿפ
 רּונ טָאה רע ,ןעײרֿפעּב טינ ךָאי ןייז ןוֿפ ךיז ןללָאז יז ,ןעטיה ּוצ ןעזָאלעג טינ טרָאד
 יק זַא ,ןזעװעג רעֿביז זיא גּוא .,ןעזָאלרעֿפ ךיז הוירזכַא ענײז ףיֹוא נּוא הרּובנ ןייז ףיֹוא
 .ןעּבײהּוצֿפיֹוא ּפָאק ַא םהיא ןעגעג ןעטסּולגרעֿפ טינ ךיז טעװ םענ

 קלָאֿפ עצנַאג סָאר רע טָאה ,רהָאי 18 יד ןיא נּוא ,טריגער רע טָאה רהָאי 8
 ּוצ ,ןעּבָאה קעווצ ןייא רּונ ףרַאד סָאװ ,קלָאֿפ המחלמ ַא רַאֿפ טֿכַאמעגרעּביא רּוׁשַא
 4,100 רהָאי ןיא ךרע ַא ,זניצ ןעלהָאצ םהיא ןללָאז ײז ,רעקלָאֿפ עללַא ןעֿבָאירעטנּוא
 ,הֵלַּנְלַּב ןהז ןייז ףיֹורַא זיא ןָארהמ ןײז ףיֹוא נּוא ,ןעּברָאטשעג רע זיג:
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 רעטירד רעד רֶפֶאְלִּפ תַלְנִּת .רעטייווצ רעד רֶמֶאְנַמְלַׁש ,לֶּפ ריִַנְרַכֲא

 , ביִרֲחְנַּפ נּוא רעטרעפ רעד רמֶאְנַמְלַׁש

 רונ ןענייז תֹויְָזְּכַא נּוא הָרּובְג זַא ,ןעמ טהעז רּוׁשַא ןּוֿפ עטֿכישעג רעד ןיא
 ,ןעֿבַאװשּוצּבָא טיצ עסיװעג ַא ףיֹוא רעקלָאֿפ נּוא ןעטסיװרעֿפ ּוצ רעדנָאל ,לעמימ
 .ןעדניּבּוצ ּוצ ךיז ּוצ רעקלָאֿפ יד טינ נוא ןעמהענּוצנייא רעדנָאל יד טינ רעּבָא

 ּונַא ךיוא זּומ ןעמ ,ןייז ּוצ רֶזְכַא ַא נּוא דלעה ַא גינע זיא ןעֿבײרגרעד ּוצ םניֹוזַא םּוא
 נּוא נּוא רעדנָאל עטסיװרעֿפ יד רַאֿפ ,הָמָחֶלִמ רעד ךָאנ נוא ,ןייז רָאטַאזינַאגרָא רעט
 חּכ ןללָאז ײז ,ןעטֿכירֿפיֹוא נּוא ןעױּבּוצֿפיֹוא קירּוצ יז ,ןעגרָאז רעקלָאֿפ עטֿבָאירעט
 תֹוירזכַא נּוא הרּובנ טימ יז ףיֹוא טָאה ןעמ סָאװ ,ךָאי ןרעװש םעד ןעגָארט ּוצ ןעּבָאה
 טינ ךיֹוא ,ןזעװעג טינ רעש:1 רעד רֶסֶאְלְּפ תַלְגִּת רעּבָא ויא סָאד .ןעֿפרָאװעג ףֹורַא

 רעגינעװ טינ תֹוירזכַא נּוא הרּובג רעייז טימ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאכ ערעטָאּפש יד
 ,עטֿבישעג רעּבלעורער ןיא ,יקַאט ןעמ טהעז רעּבירַאד ;םהיא רַאֿפ טנעֿכײצעגיױא
 עטסָארג סָאד סע זיא טָא ;ןעטיּבעג ךיז טָאה רּוׁשַא דנַאל םעד ןוֿפ עגַאל יד ךיג יװ
 גינָאק ןעשירּושַא ןוֿפ טֿבַאמ רער רַאֿפ נּוא ,ןועװעג טלעװ רעגימיצרַאֿפ ןיא דנַאל
 ןיילק ַא קירּוצ םע זיא טָא נּוא ,טרעטיצעג רעקלָאֿפ עטײװ גוא עטנעהָאנ ןעּבָאה
 =רעֿפ םיינ טלעגנירעגמורַא , לֵקָּדִח נּוא תֶרֵּפ ןעֿבײט ערייּב יד ןעשיװצ ןזעװעג הָניִרְמ:
 .ןעמיה טוומעג גירנָאטש ךיז טָאה יז עֿבלעװ רַאֿפ ,,םיִאָנֹוׁש עק ענעריש

 ,דנַאל ןייז ןּוֿפ טייקסיורג יד ,זיא סע יװ ,ךָאנ טָאה ,הָלַּכְלַּב ,ןהּוז ס'רסָאלּפ תלגּת

 ןייק ּוצרעד טָאה רע ,ןעטלַאהרעד ,ןעמּונעגרעּביא רעמָאֿפ ןייז ןוֿפ יז טָאה רע יװ
 רערנָאל ענעמונעגניא יר ןיא גנּוטסיװרעֿפ יד ;טֿכױרּבעג טינ תוירזכַא נּוא הרּובג עיינ
 ענעּבילּבעג ןעּבעל ךָאנ טרָאד ,יר ןעּבָאה ךיג יֹוזַא טינ זַא ,ןועועג סיורג יֹוזַא זיא

 רסָאלּפ תלנּת םָאװ ,ךָאי ןרעוװש םעד ןעֿפרַאװּבָארַא ןוֿפ ןעטַֿארט טנָאקעג רעקלָאֿפ
 ,רעּבירַא ןרהָאי גילדנעצ רָאּפ ַא ןענייז רעּבָא םיוק ;טגעלעגֿפױרַא יז ףיֹוא טָאה
 ןייז ףיֹורַא זיא ןָארהמ ןייז ףיוא נּוא ,ןעּברָאטשעג זיא הלב ןהּוז ם'רסאלּפ תלגּת
 ענעמּונעגנייא עללַא ןעסירּבָא ןעּבײהעגנָא ךיז ןעּבָאה ,רעט:3 רעד ןֹומָר יִׁשָמִׁש א
 תלגּת ךָאנ ,רהָאי 30 ןיא יװ רעגינעװ ןיא גּוא ,ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ,רעקלָאֿפ
 טָאה טסיומּוא .םהיא רָאֿפ יװ ןזעװעג ןיילק יֹוזַא קירוצ רּוׁשַא זיא ,טדיוט ם'רסאלּפ
 , ןעסָאגרעֿפ טּולּב לעיֿפ יֹזַא ,טקַאהענּבָא ּפָאק לעיֿפ יװַא רע

 ןעירימ ןיא ךיוא ,ןר יו עג דנַאל גידנָאטשּבלעז םיֹורג ַא רעדיװ זיא ןעינעמרַא
 עײנ טרָאד ךיז ןעּבָאה סע ,טײרֿפעּב רעקלָאֿפ עטֿפָאירעטנּוא עללַא ךיז ןעּבָאה

 ( = שיק םיז םֹורָד ןיא ,םיִרָּבִע יד ןּוֿפ הכּולמ יד ךיֹוא יז ןעשיוװצ נּוא ,טעדנירגעג הובּולמ
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 םיֹורְנ זיא ןעמָאנ רעייז סָאװ ,הֹמֹלָׁש גּוא רִוָד ,עגינָאק עטמהירעּב ערעייז טיט ,ןעיר
 : ,רּוׁשַא ןיאי טסּבלעז ןועוװעג

 ,טריֹוט םנעט:1 םעד רפאלּפ תלנּת ךָאנ רעּבירַא ןענייז רהָאי טרעדנּוח ייװצ
 טיש ןיֹוׁש טָאה רּוׁשַא זַא , ןעניימ טנַאקעג ןעמ טָאה טייצ רעצנַאג; רעד ןיא נּוא
 ,ץעװעג הכולמ ַא ךָאנ זיא םע .רעקלָאֿפ ןעשיוװצ עללָאר עשירָאטסיה עסיורג ןייז
 יאדַוַא ,םייצ רענעי ןיא ערערנַא ןייא יװ רעניטֿכָאמ טינ נּוא רעססָארג טינ רעּבָא
 םּורָאװ ,דנָאה יד ןיא רהעוװעג ןייז ןעטלַאה גידנָאטש טזומעג קלָאֿפ סָאר טָאה
 טיײצ רעצנַאנ רעד ןיא ןעֿבָאה תומחלמ עניילק נּוא ,לעיֿפ טַאהעג סע טָאה םיִאָנֹוׁש
 סָאד טינ גּוא רעסָארג רנַאל םָאד טינ ןעּבָאה תֹומחלמ יד רעּבָא ,טרָאהעגֿפיֹוא טינ
 ,טייצ רעגנַאל רעד ןוֿפ רהָאי ןהעצ עטצעל יד ןיא טסרע ,טֿכַאמעג רעקרַאטש קלָאֿפ
 תֹומחלמ ןָא ךיז ןעּבײה סע ,ףָאלש ַא ןוֿפ יװ גירנעֿבַאװֿפױא ךיז רעדיװ רּוׁשַא ןעמ טהעז
 תֹומחלמ יד ןיא להָאװּבָא נוא ,ןעיריס ןיא םַדַא טימ ךיוא ,םָליֵע טימ ,לֶבָּב טימי
 ןוֿפ תומחלמ ןיעװעג טינ ןיוש ןענייז םָאד רּונ ,ןענואװעג סָאװ נינעװ רּוׁשַא טָאהז
 טּֿז סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ רֹעּבָא ,ןעטיהרעֿפ רנַאל ןעגייא ןייז לליװ סָאװ ,קלָאֿפ ַא
 רהָאי 300 יד ןיא טָאה םיֹוא טוייװ סע יװ .ןעמהענּוצניא רעדנָאל עדמערֿפ ןיֹושי
 טּולּב ּוצ טימעּפַא רעד טינ רּוׁשַא ןוֿפ טטָאנ ןעגיטסרודמולּב נּוא עשיו םעד:
 ןעסיגרעֿפ םּולּב סָאר םהיא רַאֿפ ללָאז סָאװ ,רענייז טֿכענק רעיירט רעד רּונ ,טלהעֿפעג:

 ,ןזעועג טינ ךָאנ זיא:
 -תלנה גינָאק ם'נוֿפ ןהּז רעד ,לָּפְריִסַנְרַסַא ןרָאװעג זיא טֿכענק רעיירט" ַאזַא

 ,(ז"עתת .ב) 'ֿפ 884 ןיא ןעּברָאטשעג זיא סָאװ ,רֵדְניִ
 ?יירק רעד ךָאנ רלַאּב ,לּפריסנרסַא ךיֹוא זיא רעט:1 רעד רסאלּפ הלנה יװ יֹוזַא

 סָאװ ,טורׂשרַאמ ןעּבלעז םער ןיא .טלעװ יד ןעמהעננייא לִיַח ַא טימ סיֹורַא .,גנּוצ
 ענייז רעּבָא ,טרהיֿפעג ליח ןייז לּפריסנרסַא ךיֹוא טָאה ,ןעגנַאנעג זיא רסאלּפ הלנּת
 נּוא (ןעינעמרַא) ירֵרינ ןיא המחלמ ןייז ןּוֿפ ,רעסָארג ןזעװעג ךָאנ ןענייז תוירוכַא
 : רעטרָאװ יד טימ טֿפירשֿפֹוא ןייז ןיא רע טלהָאצרעד ןַאטפידרּוק

 נֹוא טריוטעג תֹותָמ ײלרעללַא טימ ךיא ּבָאה יררינ יד ןּוֿפ רעדנעזיֹוט לעיֿפ;
 יד ךיא ּבָאה ערעייז רערהיֿפנַא 990 ,ןעסָאלשעגנייא גנוטסעֿפ רעייז ןיא עגירּביא יד:
 רעווש ,ןעֿפרָאװעג רלַאװ ןיא תֹויַח יד רַאֿפ ערעייז רעּפרָאק יד גּוא ןעטינשעגּבָא ֿפָאקי
 עיר ַא יװ ןענַאטשעג יז זיא ךיֹוה ,ןעמענוצנייא גנוטסעֿפ רעייז ןזעוועג רימ זיא

 םעװ יז ויּב נּוא ,טלהעֿפעג טינ יז טָאה רעסַאװ נּוא טיֹורּב ,גרַאּב ןעטסֿכָאה ן'ףיוא
 עגנַאל גוא עֿבוה ַא טוָאלעג ּבָאה ךיא ,.ןעטרַאװ טלָאװעג טינ ךיא ּבָאה ןעלהעֿפ
 ענערנּושענּבָא יר טימ ןעגייצעגרעּביא דנַאװ עצנַאג יד ּבָאה נּוא ,ןעיוּבסיֹוא דנַאוװ
 :ּבָא גּוא ,סיֿפ רנָאה ,ּפָאק ּבָאה ךיא .ענעגנַאֿפעג עניימ ,רערירּב ערעייז ןּוֿפ ןעטיוה:
 ןיש ןעּבָאה יז זיּב ,גנוטסעֿפ רעייז ןיא ןעֿפרַאװנײרַא טזָאלעג רעּפרָאק ענעדנושעג
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 ךיא םיורג .טנעֿפָאעג גנּוטסעֿפ יד רימ ןעּבָאה גּוא ןעטלַאה ּוצ ךיז טַאהעג חֹּכ ןייק
 רעטנּוא נּוא טריומעג דרעוװש ןיימ טימ ךיא ּבָאה לעטירד ַא ,ןזעוועג להָאצ רעייז
 רעלײֿפּפ עגיציּפש ףיוא ךיא ּבָאה לעטירד ַא ;ןעמערטּוצ דרעֿפ עניימ ןיֿפ סיֿפ יד
 רעייז ןוֿפ רנָאװ ענעֿבָארּבּוצ יד ןיא ,רייהרעגירעּבעל ךיא ּבָאה לעטירד ַא נּוא ,טצעזעג
 ןיּב ךיא ןיהָאװ נּוא ,רעטייוו קעװַא ךיא ןיּב טרָאד ןּוֿפ .ןרעיומנייא טזָאלעג , גנוטסעֿפ
 גרעּב יר ןוֿפ ךָאמ ןער נּוא רעדלעֿפ יד ןוֿפ זָארג ענירג סָאר ךיא ּבָאה ןעמּוקעג רונ
 =נעמ בָאה ךיא ,ןעסָאנרעֿפ יז ףיֹוא ּבָאה ךיא סָאװ ,טּולּב םעד ןוֿפ טּברַאֿפעג טור
 .ּפָאקןעשנעמ ןּוֿפ טלעטשעגֿפױא עֿבױה ןערימַאריּפ נּוא ,ץלָאה יו טנערּבעג ןעש
 יו רהעמ ,טֿבַארּבעג דנַאל ןיימ ןיא רעּבליז נּוא רלָאג ךיא ּבָאה הָמָהְלִמ רעד ןוֿפ
 + "רימ רָאֿפ רּוׁשַא ןוֿפ עגינָאק עללַא טֿבַארּבעג תֹומחלמ ערעייז ןוֿפ ןעּבָאה סע לעיֿפ

 נּוא ,םֶליֵע ןיא נּוא ןעיריס ןיא ךיוא ךיז רע טמהירעּב תומחלמ עֿבלעזַא טימ
 ןיא ןזעוועג זיא םע יװ ןרָאװעג ךילקערש נּוא סיורג יֹוזַא גנּולצּולּפ רּוׁשַא זיא רעדיוו
 ,ןעטייצ םנעט:1 םעד רֶסֶאְלִּפ תֵלְנִּת

 ;עטֿפירשֿפױא ןיא ךָאנ עּבלעזיד נּוא ,תֹוירְוְכַא עֿבלעזַא טימ ךיז ןעמהירעּב סָאד
 רַאֿפ סָאװ ןיֹוש טזייוו ,תֹורֹוד ערעטָאּפש ףיֹוא ןעלווָאמ ןיא נּוא לעּפמעט ןיא ןעזָאל
 סָאװ נּוא ,טַאהעג טָאה גינָאק רעשירּושַא ןייא טייקסיורג ןוֿפ נּוא רֹובָּכ ןּוֿפ ףירגעּב ַא
 ,טֿבוזעג תומחלמ ענייז ןיא טָאה גינָאק ַאזַא תיִלְבַּת ַא רַאֿפ
 ןזעװעג קעװצ רעגיצנייא רעד זיא , ןעשערטּוצ גוא ןעטריוט ,ןרעדנילּפ ,ןעּביֹור ֶו

 רּוׁשַא טטָאנ רער נּוא ,ןעּבעגעגנײא ךיז טָאה סָאד ןעוו נּוא ,תֹומחלמ עֿבלעזַא ןיֿפ
 מימ סָאװ ,םרהַאעג טינ דלעה הָמָחֶלִמ םעד רהעמ טָאה ,ןרָאװעג טַאז טּולּב טימ זיא
 ןעגנַאגעג רעטיײװ טרָאד ןוֿפ ךיז זיא רע נּוא ,ןרעװ טעװ רנַאל םענעמּונעגנייא םענעי
 . ןערהיֿפ ּוצ הומחלמ עיינ

 םּולּב טרָאהעגֿפױא טינ ,לָּפְריסנִרַפֶא ,רעשררעה רעשינַאריט רעד טָאה רהֶאי 98 =
 יװ טקנופ נּוא ; ןרעטיצרעד ּוצ ןעטײקמַאזיורג ענייז טימ םלעוו יד נּוא ,ןעסיגרעֿפ ּוצ
 םמהירעּב ,רּוׁשַא טטָאג ןייז ןוֿפ להעֿפעּב ןףיוא ןּוהטעג םעללַא טָאה רסאלּפ תלנּת
 םהיא טָאה סָאװ ,טטָאנ ןעּבלעז םּוצ טֿפַאשיירטעג ןייז טימ לּפריסנרטַא ךיֹוא ךיז
 :ּוצסױרַא טינ רנַאה ןּוֿפ ,ןעּבעל ןעצנַאג ןייז ןיא ,ןעגיֹוּב נּוא ררעװש ןייז ןעלהָאֿפעּב
 לּפריסנרסא סָאװ ,ץלַא ןיא ןועװעג רעטסּומ ןייז זיא רעט:1 רעד רסָאלּפ תלנּת . ןעזָאל
 ּבעיל ךיוא רע טָאה רסָאלּפ תלנּת יװ ךיילג ,ןּוהמעג טייצ סגנּוריגער ןייז ןיא טָאה
 ,עריהמ עגירעּבעל ײלערעללַא גוא ןעּבײל ענעגנַאֿפעג ענייז ןוֿפ גּוא , גָאיעג טַאהעג
 ןעמרָאג:רעיהמ ןעסיורג ַא טֿכַאמעג רע טָאה ,טֿבַארּבעג רנַאל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ
 תֹויַח יד רַאֿפ ןררעהרלעֿפ גּוא ןעטסריֿפ ענעגנַאֿפעג טֿפָא טגעלֿפ ןעמ ּואװ ,הֵוָניִנ ןיא
 ,ןעֿבַאמ ּוצ ןעגינגרעֿפ ַא קלָאֿפ ןייז נּוא ךיז , ןעסייררעצ ּוצ יז ,ןעּבעגקעװַא

 ףיוא טָאה רע ,טרעסָארגרעֿפ רּוׁשַא ךָאנ טָאה ,רעט:פ רעד רֶפֶאְנַמְלַׁש ,ןהּוז ןייז

 ח"ח
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 ,טלהָאצעג וניצ םהיא טָאה קֶׂשָמַד נּוא תָמֲח , טֿכָאירעטנּוא ןעיריס עגירּביא סָאד

 .ןעֿפרָאװעג ארומ ןייז רע טָאה לֵאָרְׂשִי דנַאל סָאד ףיוא ךיוא נּוא
 בָאְחַא טסבלעז זַא , רעט9 רעד רֵסְאַנַמְלַׁש טלהָאצרעד ,טֿפירשֿפױא ןייז ןיא

 טלהָאצרעד ,ןעמונעגנייא ץ'בָאחַא טָאה רע .טלהָאצעג זניצ םהיא טָאה לארשי ְךֶלֶמ

 .(*םֶרָא ךֶלֶמ רֵרָה ןֶּב ןעֿפלעה ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ , רע
 ,רעקלָאֿפ יר ףיוא ןועװעג רֶוְכַא ןייא רּונ םינ זיא רסָאנמלש רעּבלעורער

 רּוׁשַא קלָאֿפ ןעגייא ןייז ךיֹוא רעּבָא ,ןעמּונעגניא הָמֶחְלִמ ןיא טָאה רע עֿכלעװ
 ,ןעסָאגרעֿפ רעגריּב ענייז ןוֿפ טּולּב םָאד טֿפָא טָאה נּוא טנָאשעג טינ רע טָאה

 ןעמּונרעֿפ ויא רע תֵעָּב נוא ,םהיא ןענעג ןענַאטשעגֿפױא קלָאֿפ סָאר זיא רַאֿפרעד
 ןוֿפ טרָאמש 27 ,'8 87 יי ןיא ,ןעּבָאה , ןעיריס ןיא תומחלמ ענייז טימ ןזעוועג

 ; גינָאק רַאֿפ לְפַנְררסַא ןהוז ןייז טניורקעג ,הָוָניִנ טדָאטשטּפױה יד ךיוא רעטנּורַאד ,רּוׁשַא

 , ןזעװעג ןעיריס ןיא םהיא טימ זיא סָאװ ,לִיַח םעד טימ ,חַלָּכ טרָאטש:טּפױוה ןייא יד
 =רעֿפ גונעג א ןעגייא ןייז ןיא רע טָאה טסיזמּוא .טֿכַאמ ןייז ןיא ןעּבילּבעג זיא
 רַאֿפ ןועװעג רלעה רערענעלק ןייק טינ זיא ןהּוז רענעגייא ןייז ,טֿכַאמעגנָא ןעגנוטסיװ
 ןרָאװעג ןעסירוצ זיא רּוׁשַא נּוא ,רעטָאֿפ ם'נוֿפ גיגנָאהּבַאנּוא טשררעהעג טָאה נּוא ,םהיא
 טָאה ,ןעברָאטשעג זיא רעט: רעד רסָאנמלש ןנעוו) .עגינָאק עֿבילרנײֿפ יײװצ ןעשיווצ

 ןיא . (ןעט:4 םער ןֹומָר יִׁשְמִׁש רערּורּב ןייז הכולמ יד ןעּבעגעגרעּביא לּפנררסַא טסרע
 רסָאנמלש רונ ,רּוׂשַא ןוֿפ ןעײרֿפעּב טלָאװעג לֶבָּב ןוֿפ גינָאק רער ךיז טָאה ,םייצ רעד .

 ןעלהָאצ לבב ןוֿפ גינָאק םעד ןעגניװצ ּוצ טַאהעג חֹּכ ןעגעװטסעדנוֿפ ךָאנ טָאה
 טינ רע טָאה רּוׁשַא ּוצ ןעצנַאג ןיא לבּב ןעמהענּוצ ,זניצ ןעֿכילרהָאי םעד םהיא

 טָאה קלָאֿפ סָאד נוא ,רּוׁשַא ןיא טסּבלעז ןזעוועג גילייה זיא לבּב לייװ ,טגַאװעג -

 רעד ּוליִפא ,ןּוהטנָא טינ גינָאק רערמערֿפ ַא רהָאט ,לבּב ןוֿפ ןיורק יד זַא ,טּבױלנעג

 ,טינ ךיוא רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק

 רהֶאי ןיא רּוׁשַא ןיא ןרָאװעג גינָאק ויא רעֿבלעװ ,רעטירר רעד רֹסֶאְלְּפ תַלְנַּ

 ןעוָאל ךיז נּוא ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ןעצנַאג ןיא לבּב ןּוֿפ גינָאק םעד טגַאװעג טָאה ,'8 3

 תלנּת : ןעֿפורעג ךיז רע טָאה רּושַא ןוֿפ גינָאק םלַא ,לבּב ןוֿפ גינָאק םלַא ןעניורק
 רער זיא רע .לּוּפ ןזעוועג ןעמָאנ ןייז זיא ,לבּב ןוֿפ גינָאק סלַא , רעט:3 רער רסָאלּב

 םימ טֿפױקעגסױא םהיא ןּוֿפ ךיז טָאה לארשי ךלמ ירְג ןֶּב םֵחַנְמ סָאװ ,רּוׁשַא ךלמ לּוּפ
 לָאמ עטסרע סָאר רַׁשְפֶא זיא סָאר ,ןעזָאל הור ּוצ םהיא ללָאז רע ,םֵמָּכ רֵּכִּכ 00

 . לארשי תּונְלַמ םּוצ ןעפעשט ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה רּוּׁשַא ןנעוו ,ןזעוװעג

 בָאהַא וַא ,ןעּבױלג ּוצ רעווש ךיֹוא זיא סע נוא ,טנָאמרעד טינ סע טרעוו לעּביּב רעד ןיא (*

 ט8גנגריֿבער עצנַאג ןייז טָאה רע ןעֿכלעװ טימ ,דרה ןּב אנֹוש ןייז ןעֿפלעה ןעהעג ללָאז לארשי ךלמ

 , ןעטלַאהעג המחלמ טייצ
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 נָא ןיֹוש טָאה רע רּונ ,ןעינעמרַא ןיא ןעסָאגרעֿפ טּולּב גּונעג ךיוא טָאה רע
 יד :טסײר סָאד ,ןייז טסיזמּוא םינ ללָאז ןעסיגרעֿפ טּולּב ןייז ,ןעגרָאז ּוצ ןעּבײהעג
 ךיז ןיֿפ ךָאי ןייז ןעננָאק טינ רהעמ ןללָאז ,טֿכָאירעטנּוא טָאה רע עֿכלעװ , רעקלָאֿפ

 נָא טָאה רע :טרהיֿפעגניײא קיטילָאּפ עיינ ַא רע טָאה םעד ּבעיל ּוצ ,ןעֿפרַאװּבָארַא
 נּוא רעדנָאל ערעײז ןוֿפ ןעצנַאג ןיא ןעסיירסיֹוא רעקלָאֿפ עטֿכָאירעטנּוא יד ןעּביײהעג

 ,ערמערֿפ טימ ןעשימסיוא ךיז ןללָאז יז ּואװ ,ןעדנעגעג ערערנַא ןיא ןעקישרעֿפ ײז
 רע טָאה ,ןענָאיצַאנ ענערישרעֿפ ןּוֿפ ןעשנעמ םהיא ןיא ןענהָאװ סָאװ ,רנַאל ַא ןיא
 םעד ךרּוד גּוא ,ך'ז ןעשיווצ ןייז ןעסירּוצ גידנָאמש ןעשנעמ יד ןלעװ ,ןענַאמשרעֿפ
 .ןעֿכַאמ ןעטנּוּב ןענָאק טינ רּוׁשַא ןּוֿפ גנושררעהרעּבָא יר ןעגעג ײז ןלעװ

 עטֿכישעג:טלעװ רעד ןיא רעטסרע רעד ,רֵׁשָּפֶא ,רע יא קיטילָאּפ רעד טימ
 םהיא זיּב ןעּבָאה סָאװ ,עללַא יװ ןענּואוועג רהעמ רהיא ךרּוד טָאה רע נּוא ,ןזעוועג
 רעטָאּפש ךיוא ךיז ןעּבָאה קיטילָאּפ רעּבלעזרער םימ . טשררעהעג לָאמ ַא רּוׁשַא ןיא

 ערעריַא ןוֿפ עגינָאק עגיטֿבָאמ ךיֹוא ,םהיא ךָאנ רּוׁשַא ןּוֿפ עגינָאק עללַא טרהיֿפעג
 . רעדנַאל

 ןעינעמרַא ןיא רע טָאה יֵרְמ נּוא םֶרָא ןוֿפ ענעגנַאֿפעג 800,000 יװ רהעמ
 :ּוצ רע טָאה רעינעמרַא להָאצ ַאזַא נּוא , טצעזרעֿפ רעדנָאל עמײװ ערערנַא ןיא גּוא

 .ןענָאיצַאנ ערעדנַא טימ טשימוצ רעדיוו ײז טָאה רע ּואו ,ןעיריס נּוא ידמ ןיא טקיש
 ,לארשי ךלמ נּוא םרַא ךלמ ןוֿפ ןעטילעג לעיֿפ טָאה סָאװ ,הדּוהי ךלמ זָחֶא

 יֵנֵיִׁשֹוהְו הֵלֲע יַנֲא ֶנֵבּו ְךְדֶבֵע : רעטרָאװ יד טימ ףליה ןעטעּב טקישעג םהיא טָאה

 רעמַאזֿברָאהעג ןייד נּוא טֿכענק ןייד : יֵלְע םיִמֹוקַה לֵאָרְׂשִי ְךֵלֶמ ףֹּבִמּו םרא ךֶלֶמ ףֹּכמ

 ףיֹוא ןעהעטש סָאװ ,לארשי ךלמ ןוֿפ נּוא םרַא ךלמ ןוֿפ רימ ףלעה םּוק ,ךיא ןיּב ןהּוז
 םהיא רע טָאה ,גינעוו ןעקריוו ןײללַא רעטרָאװ עטוג זַא ,טסּואוועג טָאד זחָא . רימ יֹוא
 תיּב ןוֿפ תֹורצֹוא יד ךיֹוא נּוא ׁשֶרֶקָמַה תיּב ןוֿפ תֹורצֹוא עללַא טקישעגטימ יקַאמ

 ןופ טרָאמשטּפױה יד ,קֵׂשָמַר ןיא ןייז םיִנְּפ לֵּבִקְמ םהיא םיֹורַא ןײללַא ךיֹוא זיא :ּוא , ךלמה
 רעד ףיוא םיִמַרֲא עצ"ננַאֿפעג לעיֿפ רסָאלּפ תלגּה טָאה המחלמ רעד ןיא .םרא

 ןעצנַאג םעד ,טֿפַאמעג ברָח לארשי רנַאל ּבלַאה ַא ךיֹוא טָאה נּוא ,טײרּפשּוצ טלעװ

 ּוצ טֿכַאמעג ּבײהנָא םער טָאה רע נּוא ,רּוׁשַא ןייק ןעּבירטרעֿפ רע טָאה יִלְּתַפַנ טֶבֵׁש
 ,טגירנעעג רונ ןעּבָאה רענלָאֿפֿבַאנ ענייז עֿבלעװ ,םיִשָבְׁשַה תֶרֶׂשֲע יד ןּוֿפ תּולג םעד
 םוּומעג טָאה נּוא ,ןועװעג ײרֿפ טינ םהיא ןוֿפ ןיוש זיא הדּוהי ךלמ רעד ךיֹוא רעּבָא
 . ןעלהָאצ זניצ ןעֿבילרהָאי ןעסיֹורג ַא םהיא

 סָאװ ,םיִּנֵכְׁש נּוא רערירּב ענעגייא ןוֿפ טייקנעסירעצ יר טָאה ּוצרעד טֿכַארּבעג
 קרַאטש םענייא ןיא ירּכ ,ךיז ןעשיווצ םולשּב ןעּבעל טלָאװעג ןנעוו ןעטלעז ןעּבָאה

 . ןעגנילשּוצנייַא ןעמעללַא יײז טניימעג רּונ טָאה סָאװ ,רסָאלּפ תלנּת ןעגעג ןייז ּוצ
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 הכּולמ יד נּוא ,ןעּברָאטשעג רעט:3 רעד רפאְלַּפ תַלְגִּת זיא (רימ 'ג) י8ֿ 157 ןיא
 תלנּת רָאֿפ ךָאנ טָאה ךילניישרהַאוו) ,רעט:4 רעד רָפאַנַמְלַׁש ןעמּונעגרעּביא טָאה
 .(רעט:3 רעד רסָאנמלש ןעמָאנ םעד טימ גינָאק ַא טשררעהעג ,ןעט:3 םעד רסָאלּפ

 טָאה נּוא ,רּושַא ןיא טרינער רעטרעיֿפ רעד רסָאנמלש טָאה ןעצנַאג ןיִא רהָאי 4
 לעיֿפ .רהָאי 95 ןיא רערעדנַא ןייא יװ ןעסָאגרעֿפ טּולּב רענינעװ טינ םייצ רעד ןיא

 ּוצ טרָאהעג ןיֹוש טָאה ןעיריס ץנַאג , ןעּבילּבעג - טינ ןיֹוש םהיא זיא ןעמהענּוצנייא
 ,טלהָאצעג זניצ ן'רסאלּפ תלנּת ןיוש ןעּבָאה לארשי ךלמ רעד נוא הדּוהי ךלמ רעד ,רּוׁשַא
 ןנעװ ,ןועוועג טינ לארשי תוכלמ טימ עֿפָארטסָאטַאק יד ךיג יֹוזַא רשפָא טלָאװ סע נּוא
 םעיינ םעד ןרָאהּוצֿפיֹוא , םירצמ ךלמ אוס ןוֿפ ןעדערנָא טינ ךיז טזָאל הֵלַא ןֶּב ַעׁשֹוה

 ,המחלמ ַא טֿבועג טָאה סָאװ ,רסָאנמלש .ןעלהָאצ ּוצ זניצ םעד רּוׁשַא ןוֿפ גינוק

 עשֹוה ,לארשי רנַאל ןיא ןיירא לַיַח ןייז טימ דלַאּב זיא נּוא ,טֿכױורּבעג טינ רהעמ טָאה

 ןעצנַאג ןרעּביא ליח ןייז םימ ךיז טָאה נּוא , ןעמּונעג הֶסיֵּפְּת ןיא רע טָאה הֹלַא ןּב
 יד .טלעטשעג טירט ַא רּונ טָאה רע ּואװ טנערּבעג נּוא טדיֹומעג ,טײרּפשּוצ דנַאל
 טרָאטש יד רע טָאה רהֶאי 3 .ןעמהענייַא טנָאקעג טינ רע טָאה ןֹורמֹוש טדָאטשטּפיוה
 טרָאטשטּפיוה עטצעל יד ,ןעֿפלָאהעג םהיא טָאה רעגנּוה רעד רונ נוא ,טרעגַאלעּג
 נּוא חַלֶח ןייק ןעּבײרטרעֿפ קלָאֿפ עצנַאג םָאד נּוא , ןרעמשרעצ ּוצ לארשי דנַאל ןּופ

 ןיֹוש טָאה רע ןיהָאװ ,יֵדְמ ןוֿפ טרָאטש עטסיװרעֿפ יד ןיא נּוא ןזֹוג ךייט םייּב ,רֹובָה
 ןוֿפ קיטילָאּפ יר ןענַאטשיעֿפ טָאה רע ,ןעֿבירטרעֿפ רעקלָאֿפ ערערנַא ךיֹוא רעהירֿפ

 ערעדנַא ןעשיווצ טעייזּוצ נּוא טיירּפשוצ םימבשה תרשע יד טָאה נּוא ,רסָאלּפ תלנּת
 רער .ןעוָאלעג טינ יז ןּוֿפ םענייא ּוליפא רע טָאה .דנַאל רעייז ןיא ; רעקלָאֿפ
 . ןערהיֿפסיֹוא ןעצנַאג ןיא קיטילָאּפ ןייז טוָאלעג טינ םהיא טָאה טדיֹומ רעגנילצּולּפ
 קירּוצ טינ ןיהַא לָאמ ַא ןללָאז לארשי ינּב יד ,גיּביא ףיֹוא דנַאל סָאד טלעטשדַאֿפ
 . רעגלָאֿפֿפָאנ ןייז ןיוש טָאה , ןעמּוק

 ןענעװ יא רּוׁשַא ןיא ,ןועװעג טסיװ נּוא רעעל דנַאל סָאד זיא רהָאי עֿבילטע
 םָאד ןזעוועג טינ ּפָאק ןיא םענייק זיא םע נּוא ,ןזעוועג ןעהּורנּוא עסיורג , ןיֹורק רעד
 ערליוו טרָאד ךיז ןעּבָאה לייוורעד ,ןעצעזעּב ּוצ קירּוצ לארשי .דנַאל .טעטסיװרעֿפ
 ---העטפ רעד ןֹונְרַס ףױרַא זיא ןָארהט ן'ףיוא זַא ,םעד ךָאנ טסרע ,ןעּבילקעגנָא ערעיהמ
 טימ רעטסרע רעד רָאג טָאה סָאװ , ןעט:1 םעד ןוגרס ןוֿפ עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רשּפָא)
 רנַאל ןייק ךָאנ זיא רֹוׂשַא ןנעוו ,לבּכ רעּביא טשררעהעג םהיא רַאֿפ רהָאֹי דנעזיֹוט 9
 רנַאל סָאד טצעועּב ,טֿפירשֿפױא ןייז ןיא טלהָאצרעד רע יו ,רע טָאה --- ,(ןזעוועג
 , עטֿפָאירעטנוא ןוֿפ ןעילימַאֿפ ענערישרעֿפ טימ ,ןֹורמֹוש טדָאטשטפיוה יד נּוא לארשי
 - ץרא טימרער נּוא םִוְרַפְס נּוא תַמֲח , הָוַע ןוֿפ ןעשנעמ  ,םילּבּב , םיִתּוּכ ,רעקלָאֿפ
 ןּוֿפ ענעֿפָאלטנע ןוֿפ ךיוא נּוא ,ןימינּב ינַּב נּוא הרּוהי ינּב יד רַאֿפ ןעסָאלשרעֿפ לארשי
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 (= . ןערנירג טינ רהעמ הכּולמ ענעגייא ןייק קירּוצ טרָאד ןללָאז יז ,תֹולָנ
 ןיא טרעװ סָאװ ,עיטסַאניד עיינ ַא רּוׁשַא ןיא ןָא ךיז טּבײה ןעט:3. םעד ןֹוגרס ןוֿפ

 ןעּבָאה עֿפלעװ , ײןערינָאגרַאס, : ןעמָאנ םער טימ טנעֿבײצעּב עטֿכישעג:טלעװ רער

 קלָאֿפ ם'נוֿפ נּוא דנַאל ם'נוֿפ גנַאגרעטנּוא םעד ויּב , גינָאק ַא ךָאנ גינָאק ַא ,טריגער
 , רּוׁשַא

 -עט:4 רעד רֶסֶאְנַמְלַׁש זַא , רעט:פ רעד ןוגרס טלהָאצרעד ,טֿפירשֿפױא ןייז ןיא
 טָאה םיִטָבָׁשַה תֶרָׂשֵע יד גּוא ,ןעללַאֿפעג יא ןֹורמֹוש רערהע ךָאנ ןעּברָאטשעג זיא
 . ןעּבירטרעֿפ רע

 ,טקישעג טָאה רע ןנעװ ,היעשי ןיא טנָאמרעד ךיוא טרעװ ןֹוגרס רעּבלעז רעד
 קלָאֿפ סָאר ןעטהענוצניַא ,ןֶּתֶרַת ררעהרלעֿפ ןייז ; ןעטייצ ם'הרּוהי ךלמ ּוהָיִקְזִח ןיא

 =נעצטָאג ןזעוועג ןענייז , לארשי רנַאל ןוֿפ נּוא ןֹורמֹוׁש ןוֿפ רעגהָאװניײא עטשימעג עייג יר (*

 ,רעטטָאג ענייז ךיז טָאה דנַאל סעדעי וַא ,טּבױלגעג יז ןעּבָאה רענידנעצטָאג עללַא יװ .רעגיד

 לייוורעד ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ערעיהט ערליוו יד . ןענעיד יז וּוּמ רענהָאװניײא רעיינ רערעי עֿבלעוװ

 רּונ זיא סָאד זַא ,טּבױלגעג ןעּבָאה יז נּוא ,ןיהטעגנָא ןעדָאש סיֹורג יז ןעּבָאה ,טרהעמרעֿפ טרָאד

 =נייא ןייא זיא דנַאל ןעצנַאג ןיא ,ןעניד ּוצ רעטטָאג דנַאל יד יװ טינ ךָאנ ןעפייוו יז סָאװ ,רַאֿפרעד

 םעד ןּוֿפ ןעּביױלג םעד ןרעלקרעד ןענָאק ייז ללָאז סָאװ ,ןעּבילּבעג טינ לארשי ינּב יד ןוֿפ רעגיצ
 גינָאק םּוצ טדנעוועג ךיז יז ןעּבָאה רעּבירַאד ,טנהָאװעג ייז רָאֿפ טרָאד טָאה סָאװ , לארשי קלָאֿפ

 עטנַאקעּבנוא עיינ יד ןענעיד ןענרעל ייז ללָאז סָאװ ,ןעקיש רעטסירּפ ַא יו ללָאז רע ,רּוׁשַא ןוֿפ

 רַאֿפ טַאהעג טינ ףירגעּב ןרעֿכָאה ןייק טטָאג ןוֿפ ְךיֹוא טָאה סָאװ ןֹוגרס . דנַאל םעיינ רעייז ןּוֿפ רעטטָאג
 ןעקיש ןעלהָאֿפעּב טָאה נּוא , ןעמונעגנָא גיטֿביװ רַאֿפ השקּב רעייז טָאה ,רענידנעצטָאג ערעדנַא

 .לארשי ינּב יד ןוֿפ ןהֹּכ םענעּבירמרעֿפ ַא ייז

 ןעמ טסייוו , טנרעלעג רעקלַאֿפ ענעדישרעֿפ יד טָאה רע יװ נּוא ןזעוועג זיא ןהֹּכ רענעי רעוװ

 רעטייו רעטטָאג ערעייז ןעּבָאה ןעילימַאֿפ ענערישרעֿפ יר זַא ,טלהָאצרערד לעּביּב יד רּונ ,טינ

 , טסואוועג יז ןוֿפ םייה רעטסרע ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,רעטטָאג יד ּוצ יז ןּוֿפ רעדעי ,טנעידעג

 ןעּבָאה טייצרעד טימ .טַאהעג ארֹומ לארשי ןוֿפ טטָאג םעד רַאֿפ ְךיֹוא ןעּבָאה טענייא ןיא עללַא נּוא

 קלָאֿפ ןעֿכלעװ ןּוֿפ ,שרש ןעטסרע רעייז , םייה עטסרע רעייז ןעפעגרעֿפ תֹורֹוד עדנעמיקֿכַאנ ערעייז

 עטֿכע יד יקַאמ ןענייז יז זַא ,טּבױלגעג גּוא טרערעגנייֵא ךיז ןעּבָאה גּוא ,טיֹורַא ןעמַאטש ייז

 ,ןרָאװעג רערָאלק טייצ רעד טימ ייז זיא טטָאג ןעגיצנייא ןייא ןיא הנומא יד , לארשי ינּב

 הרּוהי ינּב יד ,רענעידנעצטָאג ןוֿפ ןעּבילּבעג םיגהנמ גּוא ןעטטיז ערעייז ךָאנ ןענייז ץלַא רעּבָא
 רַאֿפ טינ ןעטלַאהעג יז ןעּבָאה ייז לייו ,ןעשימ טלָאװעג טינ לָאמנייק ייז םימ ךיז ןעּבָאה

 יִנּב יד ןועוועג םיאנֹוש לָאמ עללַא יז ןענייז רעּבירַאד גּוא ,רענידנעצטָאג רַאֿפ רּונ  ,םיִרָג ע'תמא

 ,.טנָאקעג רינ ןעּבָאה יז ּואוו ,ןעזיוועגסיֹורַא ןערוי ּוצ הָאנש רעייז רעטָאּפש ךיֹוא ןעּבָאה נּוא ,הדּוהי
 ךָאנ ןענהָאװ ייז ןּוֿפ לייהמ ."םינֹורמֹוש, ; ןעֿפורעג יז ןעמ טָאה ןֹורמוש טרָאטשטּפיוה רעייז ּבעילּוצ

 ןעצנַאג ןיא רּונ ,םינ גנַאל ןיֹוׁש יז ןעּבָאה ערעייז הרז הדֹובע עטלַא יד ,רנַאל םענעי ןיא טציא

 , רענעירגעצטָאג ףיֹוא יװ ייז ףיֹוא ךָאנ ןעקיק
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 זַא ,טנָאזעג הָאובנ ןייז היעשי ךיוא טָאה םהיא ףיֹוא נּוא ,דֹודשַא דנַאל סָאד נּואי
 יר ףיוא ךיז ללָאז ןעמ , טענרָאװעג טָאה גוא ,שּוּכ נּוא םירצמ ןעמהעננייַא טעװ רע |

 זיא ןעיריס , ןעטלַאהעג הָמָחְלִמ רֶדֵסְּכ טָאה ןֹוגרס , ןעזָאלרעֿפ טינ םִיַרְצִמ ןוֿפ ףליה-י

 ץזעוװעג , םינּפ ַא ,ךָאנ ןענייז סע .ןעינעמרַא ןיק קעװַא רע זיא ןועװעג גינעװ םהיא
 ןרָאװעג טֿפָאירעטנּוא טינ םהיא זיּב ךָאנ ןענייז ּסָאװ ,ןעטסריֿפ רעדָא עגינָאק עײרֿפ
 ןעגעג טנוּב ַא ןעּבײהעגנָא לֶבְּב ןיא ךיז טָאה לײוורעד .דנעגעג רעטײװ רענעי ןיא
 ,לבּב רעּביא ןרָאװעג גינָאק זיא ,םיקײתיּב ןוֿפ טסריֿפ רעד ,ןדַאלּב ךדורמ גּוא ,רּוׁשַא !

 גינָאק םּוצ טרָאהעג גנַאל , ןעט:8 םער רסָאלּפ תלנּת ןּוֿפ ,ןיֹוׁש טָאה ןיֹורק יד שטָאח
 , רּוׁשַא ןוֿפ

 ןענַאק טינ ןוגרס ןעגעג רע טעװ ןײללַא זַא ,טסּואװעג טּוג טָאה ןרַאלּב ךדורמ
 טימ ךיוא ,ןעיריס ןּוֿפ ןעטסריֿפ יד טימ ןעדנּוּברעֿפ ךיז רע טָאה רעּבירַאד ,ןהעטשעּבי
 ּוצ םײרגעגּוצ ךיז טָאה נּוא ,רּוׁשַא ןוֿפ ןעטסריֿפ עטֿכָאירעטנּוא ערעדנַא גּוא םֶליֵעְ
 -,ןועװעג ררעהרלעֿפ רעטינעג ַא רעּבָא זיא ןוגרס , לִיַח ןעסיֹורג ַא טימ ןוגרס ןענגענעּב-
 =וצ ןעטסריֿפ ענעי זייווגיצנייא רע טָאה רעהירֿפ ,םיורַא טינ לבּב ןעגעג רלַאּב זיא גּוא-
 זַא ,ךָאנרער נּוא ,ןזעװעג הָּצֵע ןיא לבּב ןוֿפ גינָאק ן'טימ ןעניז עֿכלעװ ,ןעגָאלש
 ןוגרס ,ןדַאלּב ךרורמ ןיא ןייז םקֹונ ךיז ןעגנַאגעג רע זיא ,ןעּבילּבעג ןײללַא זיא לבּבי
 ןרַאלּב ךדֹורמ ,ןעגנַאֿפעג טינ רע טָאה רעּבָא גינָאק םעד ,ןעמּונעגניַא לבּב טָאה
 . רנַאה ס'ןֹוגרס ןיא ןעללַאֿפוצנײרַא טינ נּוא ןעֿפױלטנע ּוצ ןענוֿפעג טייצ טָאה:

 , טריוטעג ןעט:5 םעד ןוגרס רעדרָאמ עטלעטשעגנָא ןעּבָאה 'ֿפ 706 רהֶאי ןיא
 רעגירהירֿפ רעד ןוֿפ ןעטסריֿפ יד ןוֿפ טֿכַאמעג טדנוּב ַא םעד ךרּוד ךיז טָאה רּוׁשַא ןיא
 ' , עיטסַאניד:

 ןרָאװעג רעדיװ זיא נּוא ,טצּונעּב ןדַאלּב ךדורמ לײװרעד טָאה טרנּוּב םעד
 : .לבּב ןיא גינָאק

 ףיֹורַא זיא נוא טליטשעגנייא דנַאל ןיא טדנּוּב םעד טָאה ןהּוז ס'ןוגרס ביִרֲחְנַמ
 ,("נ 'ג) 'ֿפ 704 ןיא ןָארהט סרעמטָאֿפ ן'ףיֹוא:

 ?ונעגרעּביא הכולמ יר טָאה בירחנס ןנעװ ,ןזעװעג ןיֹוׁש זיא רוׁשַא םיורג יו
 , ןעּברַאדרעֿפ , ןעטסיװרעֿפ רעדנָאל עיינ .טגירירֿפעּב טינ ךָאנ םהיא סע טָאה ,ןעמ
 ?ייהעג רּוׁשַא טטָאנ ןייז ץבירחנס טָאה ,ןעֿבָאירעטנּוא ,ןעמהעננייא רעקלָאֿפ עיינ
 ןעּבעיל ַאוַא ןעמונעג ךיז םָאה סָאװ ,ןועװעג טֿכענק רעיירמ ןייז זיא רע נּוא ,ןעס
 . ןערהיֿפסױא להעֿפעּב םטטָאג

 ךרורמ ךרּור ,לבּב ןיא טדנּוּב םעיינ םעד טװמעג רע טָאה רעּבָא רעהירֿפ
 טָאה רע .ןײירַא לבּב ןיא גנּוניורק ןייז ךָאנ דלַאּב זיא נּוא .,ןעלליטשנייא ,ןדַאלּב
 ,רנײֿפ ןעטסגרָא םעד רּונ ,טנערּבעג נּוא טדיוטעג ,ןעּברָאדרעֿפ נּוא טסיװרעֿפ
 .ןעֿפָאלטנע גיטייצ זיא רע ,ןעגנַאֿפ טנָאקעג טינ רע טָאה ,טסּבלעז ןרַאלּב ךרורמ:
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 ןעגנוטסיװרעֿפ ערעסָארג ךָאנ טרָאד טָאה נּוא , ןעיריס ןיא קעװַא בירחנס זיא לבּב ןוֿפ
 =יירט קעװַא רּוׁשַא ןיא טוָאלעג ןעטייק ןיא רע טָאה ענעגנַאֿפעג 900,000 .טֿכַאמעג
 :םעוװ רע זיִּב ,ןעמערטּבָא טלָאװעג טינ ןעיריס ןוֿפ ןיֹוש רע טָאה ןָא ןנַאד ןופ .ןעּב
 ןיא ןעֿבָאירטנּוא טינ ,ןועװעג ײרֿפ לעסיּב ַא ךָאנ ויא סָאװ ,גינָאק ןעטצעל םעד
 עג ּבעיל טָאה סָאװ ,הָדּוהְי ְךֶלֶמ ּוהָיקְוִח ןזעװעג ןַאד ךָאנ זיא גינָאק ַאזַא .ןעצנַאג
 ,טשימעגנירַא טינ שיטקַאֿפ , ןעיריס ןוֿפ ןעטרנוּב יד ןיא ךיז טָאה נוא ,םֹולָׁש טַאה
 ,דנַאל ןייז ףיֹוא ן'ביִרֲחְנַ ןוֿפ ללַאֿפנַא ַאוַא טרַאװרעד טינ ךיוא רעּבירַאד נּוא

 המחלמ ןהָא רָאג ,הרּוהי דנַאל סָאד ףיֹוא ןעללַאֿפעגנָא בירחנס זיא גנילצּולּפ
 =ייטש ןייז יװ נּוא ,ןעמּונעגנייא ןעגנּוטסעֿפ נּוא טרָאמש עללַא רנַאטשרעריװ ןהָא נּוא

 יר טרעדנילּפעג נּוא טּביױרעג ,ןעֿבָארּבּוצ נּוא טרעטשּוצ רע טָאה ,ןועוועג ויא רעג
 .םיִלָׁשּורְי , ןזעוועג גינעוו ךָאנ רעּבָא םהיא זיא סָאד ,רענהָאװנײא עשירּוי עטשַאררעּביא

 .תֹורצֹוא נּוא דלָאג םהיא טָאה הדּוהי ךלמ ּוהיֵקוח ,ןועועג טרעגַאלעּב םינ ךָאנ זיא
 :טָאה בירחנס ,רּוׁשַא ןּוֿפ ְךָאי ןרעווש םעד ןעגָארט ּוצ ןעֿבָארּפשרעֿפ םהיא ,טקישעג
 .ףסּכ רֹּכּכ 300 ןוֿפ םַמ ַא הרּוהי רנַאל ןףיֹוא טגעלעגֿפֹױרַא ,ןעמּונעגּוצ רלָאג סָאד
 .טדעגַאלעּב טינ םילשּורי לָאמ סָאד טָאה נּוא , בהז רֹּכּכ 30 נוא

 :ריבַארסיוא םעד ןענָארט ּוצ ןועוועג ,רּוׁשַא ןּוֿפ ךָאי רעד זיא רעּבָא רעווש ּוצ
 םָאה סָאד ,טרהיֿפעגסױורַא ץלַא םהיא ןוֿפ טסרע טָאה בירחנס סָאװ ,דנַאל ןעט
 :םילשּורי ןעגיטּפעֿפעּב ןעּבײהעגנָא טָאה נּוא ,ןהעזעגנייא רלַאּב הדּוהי 2 ּוהיקזה
 ךָאנ ךיז טָאה ּוצרעד ,ן'בירחנס ןוֿפ ללַאֿפנָא םעיינ ַא ּוצ קלָאֿפ סָאד ןעטיירנּוצ גּוא
 יד ןעֿפלעה ץ'ּבירחנס ןענעג םיֹוַּא זיא סָאװ ,םירצמ ךלמ .הָקָהְרַּת טקורעגרעטנּוא

 ליה ןייז ףיֹוא רשּפָא טָאה ּוהיֵקוח נּוא ,ןענּכ ןוֿפ נּוא ןעיריס ןוֿפ עגינָאק עטּביֹורעּב
 , טֿפָאהעג

 ןענעג טקישעג רע טָאה טֿפלעה ַא ,טלײהמּוצ ליח ןייז בירחנס טָאה ךינ
 ,ןעללַאֿפעגנָא םילשורי ףיֹוא רע ןיא טֿפלעה ַא טימ נּוא , ן'הקהרּת

 רער ןוֿפ רע טָאה ,ן'הקהרּת טימ ןעגָאלש ּוצ ךיז ,ןעּבָאה רנָאה עײרֿפ ללָאז רע
 לא סָאװ ,ןָּתְרַּת ןעטלַא םעד ,ןעררעהדלעֿפ ענייז טקישעגסיֹורַא .ׁשיִכָל טרָאמש
 ,ןערּוי יד ןעהערּוצנייא ,םיִרָס בַר נּוא ן'הֹקָׁשְבַר ,טנעירעג ןוגרס רעטָאֿפ ןייז ךָאנ
 טינ ,תוחטּבה ענייז טינ רּונ , גילליוו ײרֿפ ןעּבעגרעּביא םילשורי טדָאטש יד ןללָאז
 ךיז ,טקריוװעג קלָאֿפ שיּרוי סָאר ףיֹוא ןעּבָאה ןעּביֹולג ןעשירוי ןוֿפ ןעטָאּפשבָא ןייז
 טגיּדערּפעג טָאה סָאװ ,ּוהיֵעׁשִי איבנ רעד ,רנָאה יד ןיא ןַאריט םעד ןעּבעגּוצרעּביא
 רער ןוֿפ רעקלָאֿפ עללַא ןעשיווצ טֿפַאשרערירּב גּוא ןערעירֿפ ןעגעוו לָאמ עללַא
 ;לַאה ּוצ ךיז ,קלָאֿפ טּביֹורּוצ ןייז ןוֿפ המומ ןעד טקרַאטשעג לָאמ סָאד טָאה ,טלעוו

 רלַאּב ךיז ןעּבָאה דער ענייז ,ןעֿפלעה טעװ טסָאג זיּב ןעּבעגרעטנּוא טינ ךיז,ּוא ןעט
 טּפַאחעגנירַא רעגַאל ם'בירחנס ןיא ךיז טָאה טסעּפ עֿכילקערש ַא ;טֿפילקריװרעֿפ
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 ,םִיַלָשּורְי ןוֿפ ןרעומ יד רעטנוא ,לַיַח ןייז ןוֿפ 185,000 טגעלעגקעװַא גּוא

 . םִַרְצִמ ְּךֶלֶמ הָקָהְרִּת ןעגעג ליח ןייז ןּוֿפ טֿפלעה ערערנַא יר טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 ךָאנ ,טלהָאצרעד עטֿבישעג עשיטּפיגע יד יװ נּוא ,םיִרְצִמ יד ןעגָאלשּוצ ,ןעמירטשעג
 עצנַאג סָאר טרָאר ןעטלָאװ זיימ יר טינ ןנעװ נּוא .,דנַאל ןייז זיּב ץהקהרּת טגָאיעג
 ײװ טעטסיװרעֿפ םירצמ ךיוא בירחנס טלָאװ ,ןעסענּוצ 5 ס'ביִרָחְנַס ןּוֿפ רהעװעג
 . רעדנָאל ערעדנַא

 =ּוצ םגַאװעג טינ ,רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק ןייק רהעמ ןיֹוש טָאה ןָא ן'בירחנס ןוֿפ סָאװ ,ןּוֿפ
 . הָרּוהְי א ןיא ליח טימ ןעמּוק

 ךֶרֹורְמ ךיֹוא טצּונעּב ךיז טָאה םילשּורי רעמנּוא ם'בירחנס הלּפמ רעד טימ
 ,לָאמַא ךָאנ גינָאק ןרָאװעג נּוא ,לָבָּב ןיא ןעמוקעג קירּוצ רלַאּב זיא רעֿבלעװ ,ןֶרֵאָלַּב
 טָאה ,ןרָאװעג דנּוזעג נּוא ןועוועג קנַארק זיא ּוהָיֵקְזִח זַא ,טרָאהרעד טָאה רע ןנעוו
 ךיז טָאה והיקזח . ן'ּוהיקזח ןעסירג תֹונָּתַמ נּוא ףעירּב טימ ןעשנעמ ענייז ":קישעג רע
 =עג טינ הָיְצַׁשְי איִבָנ םער זיא סָאד נּוא ,רנײרֿפ עטּוג טימ יװ טהָארֿפרער יז טימ
 רלַאֹּב היעשי טָאה ,רעקלָאֿפ גּוא א ףיֹוא קילּב ןעגיטֿביל ןייז טי , ןללָאֿפ
 ןוהיקזח רע טָאה סיוועג ; תֹונּתמ ענייז טימ טלעיצ ןדאלּב ךדורמ סָאװ ּוצ ןענַאטשרעֿפ
 ,איבנ םער טָאה סָאד נּוא ,ץבירחנפ ןעגעג הָמָחְלִמ רעיינ ַא ּוצ ןעגעוועּב טלָאװעג
 טֿפַאשרנײרֿפ - ןעללָאֿפעג טנָאקעג טינ ,םֹולָׁש ןענעוו טגידערּפעג רעמיא טָאה סָאװ
 ן'רעדירּב טינ נּוא ,המחלמ ּבעיל ּוצ טֿפַאשדנײרֿפ טינ רעּבָא ,טגירערּפעג היעשי טָאה
 :רַאדרעֿפ רּונ ןעסייה סָאװ ,רּוׁשַא יו רעטטָאג ןיא .ןעּבױלג סָאװ ,רעקלָאֿפ טימ ךיז
 רעד טָאה ,רָאֿפ טהעג סָאװ ץלַא ףיוא קילּב ןעגיטֿכיל .ןייז טימ . ןעטֿכינרעֿפ גּוא ןעּב
 זַא ,טנעקרער ְךיֹוא טָאה נּוא ,ןערהיֿפ ןנָאק טֿפַאשדנײרֿפ ַאזַא סָאװ ּוצ ןהעזעג איבנ
 . רּוׁשַא יו רעסעּב טינ ןייז גּוא ן'רּושַא ןשרֹוי לָאמ ַא םעוװ לבּב

 =עג רע טָאה םֹולָׁש רּונ זַא ,טרעֿפצטנָאעג וחיקזח םהיא טָאה יקַאט םעד ּבעילּוצ

 ןעגעג ןערניּברעֿפּוצ ךיז ןדַאלּב ךדֹורמ םימ המחלמ עיינ ןייק ןיא טינ גּוא ,טניימ
 , רּוׁשַא

 םַעַּכ ןייז .טנעֿבערעגּבָא ןדאלּב ךרורמ טימ בירחנס ךיז טָאה ,טסרע רעטָאּפש
 טינ טָאה רע ,פבב טרָאטש רעד ּוצ טזָאלעגסיֹוא רע טָאה אֵנֹוש ןעטלַא םעד ןעגעג

 ךיוא רעֶּבֶא ,םריוטעגסיוא טרָאטש רעגילייה רעטלַא רעד ןוֿפ רענהָאװניַא עללַא רּונ

 יזַא ְךיֹוא םהיא ןענייז סָאװ ,לעּפמעט יד טסּבלעז גּוא ,טנערּברעֿפ ןעטסַאלַאּפ עללַא
 +עג לעגיצ ענעֿבָארּבּוצ יד נּוא ,טרעטשרעצ רע טָאה ,םִיַלְבַּב יד יו ןזעוועג גילייה

 .תֶרָּפ ךייט ןיא ןעֿפרַאװנײרַא ןעסייה
 ,ןעּבָארגּוצ טוָאלעג רע טָאה ,ןענַאמשעג ןיא טרָאמש יד ּואװ ,ץַאלּפ ןער

 15 (עטנישעג-טלעװ ידו

 - =רער ךיֹוא ןעמ טהעז ,ןועװעג םילשּורי ויּב זיא  ם'בירחנס הָלָּפַמ יד סיֹרג יװ =

: 
033 ,- 
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 .טלעװ רעד ןיא ןעּביילּב טשינ רֶכֵז ןייק גּוא ןֶמיִס ןייק לָבָּב ןּוֿפ ללָאז סע

 +ינעג רענעי זיא ּוצ ,ןעגנַאֿפעג גירעּבעל לָאמ סָאד ןֶדַאְלַּב ךָרֹורְמ רע טָאה ּוצ
 ,טנהָאמרעד םינ עטֿכישעג רער ןיא טרעװ ,ןעֿפָאלטנע ךיֹוא לָאמ סָאד רעֿפױלטנע רעט
 קירוצ לבּב טדָאטש יד טָאה ,ןהּוז ם'ֹביִרֲחְנַפ ,ןֹודֲח רַמַא זַא ,טנהָאמרעד רּונ טרעװ סע

 לבּב ןּוֿפ גינַאק םעד רַאֿפ ןהּז סןדַאלּב ךרורמ טאה נא ,ןעיֹּבּוצּבָא ןעּבײהעגנָא
 ִׂ טנעקרענא

 ןהּוז ןייז תומחלמ יד ןיא טקישעג בירחנס ןיוש טָאה ןרהָאי עטצעל יד ןיא
 טגיטֿפעשעּב ךיז נּוא ,ןסעזעג הֵוָניִנ ןיא גיהור ןיֹוׁש זיא ןײללַא רע דנרהעװ ,ןֹודח דסא
 טָאה רע סָאװ ,ןעלַאנַאק לעיֿפ טימ ךיֹוא ,ןעיוּב ןעטסַאלַאּפ נּוא לעּפמעט עיינ טימ

 ןעטּוג טימ רענהָאװנײא עגימרָאטש יד ,ןעּבָארג טוָאלעג ןערנעגעג ענערישרעֿפ ןיא
 , ןעגרָאזעּב ּוצ רעסַאװ:קנירט

 ענייז ןעּבָאה (רּוׁשַא) ְךֹורְסִנ טמָאנ ןייז ּוצ לעּבמעט ןיא לָאמ ַא ךיז גידנעקוּב
 ,טלייהטּוצ ךיז ןיורק ןייז טימ נּוא טדיוטעג םהיא ,רָצָאְרַׁש נּוא ְךֶלֶמְרַדַא , ןהיז ערעגנּוי ייװצ
 ,ןעּברָאטשעג דנָאה עשירעררָאמ ךרּור ,ןֹונְרַס רעטָאֿפ ןייז יװ טקנוּפ בו זיא יֹוזַא

 ךיא ןיּב ,טֿפירשֿפױוא ןייז ןיא ןודה רסא טלהָאצרעד ,רנַאל ןיימ ןּוֿפ טיי,
 ןעּבָאה רערירּב עניימ זַא ,ןעמוקעגנָא הָעיִרְי יר זיא רימ ןנעװ ,ןזעװעג ליח ןיימ טיפ
 טקעװעגֿפױא ךיז טָאה ּבײל רעגיממירג ַא יװ .טדיוטעג רעטָאֿפ ןעֿבילגינָאק םעד
 ,ןיורק יד ןעמהענרעֿפ וצ נּוא ,רעררָאמ:רעטָאֿפ יד ןָא ךיז ןעֿכָאר ּוצ . רימ ןיא ןרָאצ ןיימ
 יד ןעטעּבעג ּבָאה נּוא ןעּבײהעגֿפיוא רנָאה עניימ ךיא ּבָאה ,רימ רּונ רָאהעג עֿבלעװ
 הונינ ןּוֿפ תֹורְָׁשַע ּוצ ךיֹוא ,לֵנְרַנ נּוא ּובָנ ,לַּב ,ׁשֶמָׁש ,ןיִס ,רּוׁשַא : רעטטָאג
 םינ הּור ,העג :טרעֿפטנָאעג רימ ייז ןעּבָאה לעקַארָא םעד ךרּוד ,לֵּבְרַא ןוֿפ נּוא
 עניימ ,רהעמ ךיא ּבָאה טהּורעג טינ .ןהעטש עטייז רעד ייּב ריד ןללעוו רימ ,ּבָא
 יר ,טײרגעגנָא טינ רעמוֿפ ןייק דרעֿפ עניימ רַאֿפ ,טריטסּומ טינ ךיא ּבָאה ןעטַאדלָאס
 געו ןיא ךימ ּבָאה נּוא ,טקַאּפרעֿפ טינ ןעגָאװ יד ףיֹוא ךיא ּבָאה טערעג:סגעירק
 רומש נּוא דניו ,םרעמיקעג טינ ךימ ןעּבָאה םַבָׁש ׁשֶרֹח ןוֿפ טלעק יד .ןעזָאלעג
 ליח ןיימ גּוא ןעגױלֿפעג ךיא ןיּב לעגױֿפ?ּבױר ַא יו ,טלעטשענּבָא טינ ךימ ןעּבָאה
 , רימ רעטניה

 ףיוא רונ ,םנעגעגעּב ליח ןעטּביורעג רעייז טימ ךימ ןעּבָאה רעדירּב עניימ
 :רָאװע ג ררע רעד ּוצ ליח רעייז ּבָאה ךיא ,ןענַאמשעג רעטטַאנ יד ןענייז טייז ןיימ
 = ,ןעֿפ

 רעטסירּפ רהיא רַאֿפ ךימ טָאה ,המחלמ רעּביא ןירעשררעה יד ,תֹורּתשע
 ,"טצעזעגֿפיֹורַא ןָארהט סרעמָאֿפ ןיימ ףיֹוא ךימ טָאה נּוא ,ןעּבילקעגסױא
 טָאטשנַא ,טרהיֿפעג הכולמ יד ןודח-רסא טָאה רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ רעֿבילרעירֿפלעיֿפ ג
 םגרָאזעג רּונ ,םייצ:סגנורינער רעצנַאג ןייז ןיא ,רע טָאה ןעמהענוצנייא תֹוניִרְמ עיינ



 טייקגנערטש ךרּוד טינ ,רַאװצ נּוא , ןעטלַאהרעד ןעגנּוטסעֿפ ענעמוונעגנייא גנַאל ןיוש יד
 יד רַאֿפ גרָאז ךרּוד רעּכָא ,טרהיֿפעג ןרעטלָא ענייז ךיז ןעּבָאה סע יװ ,תֹויָרָוְבַא נּוא
 , ןעטֿכירּוצֿפיֹוא ךיז רעקלָאֿפ עטֿכָאירעטנּוא יד ןעֿפלעה ךרּור גּוא ,רעדנָאל ענעמונעגנייא:
 ןעגָארטרעד ּוצ ןייז ךילגָאמ רּוׁשַא ןּוֿפ ךָאי רערעווש רער ללָאז יז

 ְךָלָמ הֵׁשַנְמ ךיוא רעטנּורַאד ,ןעיריס ןּוֿפ עגינָאק 19 נּוא ןעיּפָאיהטָא ,ןעטּפיגע
 ָךֶרֹורְמ נּוא , טֿכירעגֿפיֹוא קירּוצ רע טָאה לבּב .טלהָאצעג זניצ םהיא ןעּבָאה ,הָרּוהְי
 םינ ךילקילג גּוא סיֹורג יֹױזַא רּוׁשַא זיא לָאמנײק נּוא טֿכַאמעג גינָאק רַאֿפ ןהוז ס'ןרַאלּב
 רעגיצנייא רעד רַׁשַפָא זיא ןֹורֵח רַסַא זַא ,ןעגָאז ןנָאק ןעמ ,טיצ ןייז ןיא יװ ןזעװעג
 ?להָאוװ טימ רּונ , תוירזכא טָאטשנַא ,ךיז טָאה סָאװ ,ןָא ןעט:1 םעד ןֹוגְרַס ןּוֿפ ,גינָאק
 , טמהירעּב ןעטֿפירשֿפױא ענייז ןיא טַאהט

 ןייז ךָאנ זיא סע יװ ,ןרעװ טינ טדנוּב ןייק ,טדיֹומ ןייז ךָאנ ,ללָאז דנַאל ןיא

 לֵפַנוּבְרַפֲא ןהּוז ןייז טמיטשעּב ןעּבעל םיא ךָאנ רע טָאה ,ץזעוועג טדיֹומ סרעטָאֿפ
 ,(ביצ 'נ) 'ֿפ 669 רהָאי ןיא ןעּברָאמשעג זיא נוא ,םהיא ךָאנ נינָאק רַאֿפ

 ,רּוׁשַא ןּופ גָאמ עטצעל יד נּוא (לאַפאַנאַדְראַסו לַּפַנּוּבְרַפֲא

 =עה נּוא .,לַאּפַאנַאררַאס : ןעֿפּורעגנָא לּפנּוּברסא גינָאק םעד ןעּבָאה ןעֿבירג יד
 :ערנעגעל ַאוַא טלהָאצרעד םהיא ןוֿפ טָאה טָארָאד

 ןיא רּונ ,רעללָאּב ןיא רּונ טֿכַארּברעֿפ לַאּפַאנַאדרַאס טָאה ןעּבעל עצנַאג סָאד;

 יד טלעמַאזרעֿפ טָאה רע ּואו םערַאה ןייז ןיא נּוא ,רענטרָאנטסּול ןיא , ןעגינגרעֿפ
 ?ארענעג ענייז טרהיֿפעג ןעּבָאה הכּולמ יד ,רנַאל ןעסיֹורג ןייז ןּוֿפ ןעיֹורֿפ עטסנַאש
 נּוא ץלָאטש ,טֿבענק עטסגיררינ ענייז ףיֹוא יװ טקּוקעג טָאה רע עֿבלעװ ףיֹוא ,ןעל
 גוא טײקנָאש טַאהעג ּבעיל רּוטַאנ ןוֿפ טָאה רע שטָאה ,ןזעװעג רע זיא טֿכעלש
 ןעגעג ךילרנע ןעּבָאה נּוא טַאהעג רניײֿפ םהיא ןלַארענעג יד ןעּבָאה רַאֿפרעד ,טסנוק
 ךיז טָאה לַאּפַאנַאדרַאס .הָוְניִנ טדָאטש יד טרעגַאלעּב נּוא טֿכַאמעג טדנּוּב ַא םהיא
 עגיטסּול ענייז טָאה נּוא ,םיֹורַא טינ םערַאה ןייז ןוֿפ זיא ,טרעמיקעּב גינעו טימרער
 זּומ טדָאטש יד זַא ,ןהעזעג ןיוש טָאה רע ןנעוו ,ןעֿכַאמ ּוצ טרָאהעגֿפױא טינ רעללָאּב
 ןיא .ץַאלּפ ןעגירעל ַא טימ ץלָאה גָאטש ַא ןלעטשסיֹוא ןעסייהעג רע טָאה ,ןעללַאֿפ
 טָאה ןיהַא . טיירּב יד לעיֿפ יֹוזַא נּוא גנעל יד םּוֿפ 100 ,ךיֹוה יד םוֿפ 400 ,ןעטימ
 עטקיטשעג:רלָאג טימ עטקערעּב ,ןעטעּב ערעייהמ 150 ןעגנערּבנירַא טזָאלעג רע
 טָאה ןעטײקרַאּבטסָאק גּוא רעּבײװ .ענייז עללַא ךיז טימ גידנעמהענטימ נּוא ,ןעקער
 טײצלהָאמ ןעניטסּול ןעסיֹורג ַא ןיא טֿכָאנ יירד נּוא גָאט ירד טסַאלַאּפ םעד ןיא רע
 יר זַא ,טגָאועגנָא םהיא טָאה ןעמ ןנעװ ,ןעצנַאט נּוא ןעקנירט ןעמימ ןיא ,טֿכַארּברעֿפ
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 ןײללַא רע טָאה ,הָוְניִנ ןיא ןיֹוש זיא אָנֹוש רעד גּוא ןעללַאֿפעגנײא זיא רעױמ:טרָאטש

 =רעֿפ תֹורְצֹוא נּוא ןעױרֿפ עללַא טימ ןעמַאזּוצ זיא גּוא ,,ןעדנּוצעגרעטנּוא ץלָאה םָאד
 מינ טָאה רענייק נּוא טנערּבעג ץלָאה גָאמש רעד טָאה גָאט 15 ,ןרָאװעג טנערּב
 =רעד טָאה אנֹוש רעד .ןעױרֿפ ענייז טימ גינָאק רעד טנערּב םהיא ןיא זַא ,טסּואװעג
 רּוׁשַא זיא ןָא ןַאר ןוֿפ נּוא ,ןעוָאלעג טינ ןייטש ַא ףיֹוא ןייטש ַא הונינ ץנַאג ןיא לײװ
 ,"קלָאֿפ םיֹוא גּוא דנַאל םיוא ןרָאװעג

 ןעמ סָאװ , ןעלװָאט יד ןוֿפ עטֿבישעג עּבלעויר סיֹורַא ךיז טזייוו םרעדנַא ץנַאג
 ,ךילקילג טגינָאקעג לָּפַנּוּבְרַסֲא טָאה רהָאי 40 עצנַאג ,ןענוֿפעג רנַאל םענעי ןיא טָאה
 ךיֹוא רעּבָא , בירחנס עדייז ןייז יװ ןזעוועג רֶזְכַא ןייא נּוא רלעה ַא רּונ םינ זיא רע
 עטלַא ןעלטַאז ןיא טֿכַארּברעֿפ ןעּבעל עצנַאג סָאד טָאה סָאװ ,גנּודליּב ןוֿפ שנעמ ַא
 עטֿבישעג עטלַא יד ןּוֿפרער ,הטרעוו ַא טָאה סָאװ ץלַא נּוא ןעטֿפירש עטלַא , ןעטנעמּונָאמ
 =ּוצ םינ םהיא ןענייז ןעטסָאק נּוא הימ ןייק , ןענרעלרעד ּוצ רּוׁשַא ןוֿפ נּוא לבּב ןוֿפ
 =נעמּונָאמ גּוא לעגיז ,תֹועמק ,ןעטֿפירש עללַא יר .ןעֿבײררע ּוצ סָאד ןועוועג רעייהמ

 ןעטנעמַארנוֿפ ענעטָאשרעֿפ גנַאל רעטנּוא ,ןעניאּור עטלַא ןּוֿפ טָאה רע סָאװ ,ןעט
 =ירק ןעטַאלּפ ענרענייטש ןיא טוָאלעג רע טָאה ,ןעניֿפעגסױרַא נּוא ןעּכָארגסױא טזָאלעג
 ןעֿכַארּפש עשירַּבַא ,עשירימּוש עטלַא ןוֿפ .ןעקּורדּבָא ןעלווָאט ענעמייל ןיא נּוא ןעצ
 ּוצ רָאהעג םע סָאװ ,ןענררָא ץלַא נּוא ,ןעֿבַאמ ןעגנוצטעורעּביא טזָאלעג רע טָאה
 =ענ ןעלווָאמ רע טָאה גנּונדרָא רעד ןּוֿפ .טיײצ:רערעמָאּפש ַא ּוצ סָאװ נּוא ?רעהירֿפ ַא

 עללַא טנעֿבערעּב יונעג רֶרֵס ַא טימ ןענייז םע עֿבלעװ ףיֹוא ,ןלעטשנעמַאזּוצ טזָאל
 רערנָאל ערייּב יד ןיא ,םהיא זיּב ןָא ּבײהנָא ןוֿפ ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק נּוא ןעטסריֿפ
 עללַא יר ןעקנַאדרעֿפ ּוצ םלעוו עגיטציא יד ְךיֹוא טָאה םהיא רּונ יקַאט נּוא .טריגער

 רע טָאה ןעטסַאלַאּפ עצנַאג ,רערנָאל ערייּב יד ןוֿפ טציא טָאה ןעמ סָאװ ,תֹועיִדָי

 יד ךילקריװ טרעדנּואװעּב ןעמ נּוא ,טכַאמעג ללוֿפ ןעטֿפירשֿפױאלעװָאט עֿבלעזַא טיט
 יד רַאֿפ רּונ טינ ,גינָאק ןעטנרעלעג ּבלַאה ,ןערליוו ּבלַאה םעד ןּוֿפ סײלֿפ גּוא דלּודע
 רָארג סָאװ ,רהעמ ךָאנ רעּבָא ,טגרַאקעג טינ ףיֹורַאד טָאה רע סָאװ ,ןעטסָאק גּוא הימ
 רנַאטשרעֿפ ַאזַא טָאה ,ןזעװעג רעשררעה רענעסַאלענסיֹוא נּוא ןַאריט ַא זיא סָאװ ,רע
 =עטָאּפש רער רַאֿפ ןייז לָאמ ַא ןלעװ ןעלװָאט:סגנּוקעדנַא עֿבלעזַא גיהטָאנ יװ טַאהעג

 ,טלעװ רער

 םָאה םהיא הימ רַאֿפ סָאװ ,לעװָאט םענעגייא ןייז ןיא טלהָאצרעד ןײללַא רע

 ךיז טָאה םהיא ןנעװ ,טַאהעג טָאה רע דײרֿפ ַא רַאֿפ סָאװ נּוא ,טסָאקעג גנּולמַאז עזיד
 . עטלַא ןייא ,עניאּור ַא ןוֿפ טנעמַארנוֿפ ןעטלַא ןייא ןיא ץעגרע ,ןעניֿפעג ּוצ ןעּבעגעגנייַא
 ,ןועװעג רלעה הָמָחְלִמ ַא ְךיֹוא רע ויא םעד םעללַא ײּב .טנעמונָאמ ַא רערָא טֿפירש
 ןייז ןוֿפ יז טָאה רע יװ ןעצנַאג ןיא הכולמ עסיֹורג יד ןעטלַאהרעד רּונ טינ טָאה נּוא
 יד גּוא ,טרעסָארגרעֿפ לעיֿפ רּוׁשַא ךָאנ טָאה רע רעּבָא ,טּברעעג ןורח רסַא רעטָאֿפ
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 ?ֿבָאט ערעייז םהיא ןעּבָאה ,בָאומ נּוא ןֹומַע ,ןֹודָצ נּוא רוצ ,יֵרָּמ ,םֶליֵע ןוֿפ עגינָאק-
 - - ,םערַאה ןעטמהירעּב ןייז ןיא הָנָּתַמ ַא טקישעג רעט:

 טֿכַאמ יד רעּבָא ,טֿכַאמעג גינָאק רַאֿפ םּוקימּוׁשמַׂש רערּורּב ןייז רע טָאה לָבָּב ןיא
 ,ןעטלַאהעג דנַאה רענעגייא ןייז ןיא גנערטש רע טָאה לבּב רעּביא:

 ךָאנ נּוא טייקסיורג ,הטּומנעדלעה ,טּברעעג ןרעטלע ענייז ןוֿפ רע טָאה ץלַא
 ,טּברעעג טינ רע טָאה טייקסטּוג נּוא לכש ס'ןורח רסא רּונ , ערעייז תוירזכַא יד רהעמי
 =נּוא ןייז יו טֿכזעג לעטימ עללַא רעקלָאֿפ עטֿפָאירעטנּוא יד ןעּבָאה רעּבירַאד גּוא
 .ןעֿפרַאװ ּוצ ּבָארַא ךיז ןוֿפ ְךָאי ןעֿבילגָארטרע

 ײעג רעימ ןיוש זיא ,לבּב ןוֿפ גינָאק רעד ,םוקימושמש רעדּורּב רענעגייא ןייז
 =נעהָאנ עללַא טימ טרערעגֿפיֹוא ךיז טָאה נּוא ,ןעגָארטרעד ּוצ ךָאי ןרעװש םעד ןרָאװ
 - םיװעג .רּוׁשַא ןעגעג ןעּבײהֿפױא ךיז ןללָאז לָאמ ַא טימ עללַא ,עגינָאק עטייװ נוא עט
 טָאה לּפנּוּברסַא . ןהעטשעּב טנָאקעג טינ רּוׁשַא טֿכַאמ ענײמעגללַא ַאזַא ןעגעג טלָאװ
 רּומַאנ ןייז ןיא זיא ,אָרֹומ טָאה רע זַא ,ןעוײװ ,ןעּבעגֿבָאנ רּונ ,ןהעועג רהַאֿפעג יד:
 ןעמּוקעג זיא ףליה ןייז נּוא , ןעזָאלרעֿפ טינ םהיא טָאה רעּבָא קילג סָאד ,ןענעלעג טיֿב
 .טֿפװעג םינ לָאמנייק יז טָאה רע ּואוו ,טרָאד ןיֿפ אֵקוַד

 נּוא ןָאד ןעֿכײט יד ייּב ,דנַאלססּור ןעגיטציא ןּוֿפ ןעדנענעג םֹרְ יד ןיא
 .ָאה ,םיַרָק רעגיטציא רעד ןיא ,רעעמ ןעצרַאװש םינּוֿפ ןעגערּב יד ײּב ךיֹוא ,ַאגלָאװ
 ןעמָאנ םעד טימ רעקלָאֿפעדַאמָאנ ענערישרעֿפ טנלָאװענ גנַאל ןוֿפ ןיוׂש ןעּב
 ,ןעטיקס ןעֿפּורעגנָא ןעּבָאה ןעֿבירג יד 7 , ןעמַאמש:ןעדַאמָאנ ערעדנַא ,רעירעמיק
 ןעּבָאה גּוא ,ןעמּוקעג ןעיזַא ןעטייוו ןוֿפ ןענייז ,רעירַא יד ןּוֿפ גייווצ א ,ןעטָאלָאקס רערָא
 גוא ּבָאה ,דניק נוא ּבייו טימ ,טגנערדעגסיֹורצ רעדנָאל ערעייז ןּוֿפ רעירעמיק ענעי
 =ערשייה יװ ;ןעיזַא רעּביא נא רעירעמיק עטגנערדרעֿפ יד ךיז ןעּבָאה םמוצ
 ,טייצ רענעי ּוצ דָארג 4 עצנַאג טעטסיװרעֿפ נּוא ןעללַאֿפעגנָא יז ןענייז ןעק
 גימרַאֿפ עגינָאק עטֿבָאירעטנּוא עללַא ייּב ןיֹוש זיא רּוּׁשַא ןעגעג טרנּוּב רעד ןנעוו
 =רעטנּוא ענעי ףיֹוא ןע א גנָא רעירעמיק יד ןוֿפ םעדנַאּב עטסרע יד ןענייז ,ןזעועג
 =עג ןײללַא ויא לבּב ןוֿפ גינָאק רער נּוא ,ירמ ןיא נּוא ןעיריס ןיא ענינָאק עטֿבָאי
 =געג ענייז טימ ןענֿבערּוצּבא ר דנָאה עײרֿפ טַאהעג לּפנּוּברסא טָאה טציא ,ןעּבילּב

 רעירעמיק סעדננַאּב יד ןוֿפ ןעּבָאה סָאװ ,ענעי ןוֿפ רעירֿפ רע טָאה ןעּבײהעגנָא . רענ
 תֹוירזכַא עֿבילקערש .ןועוועג א גּונעג ןיוש עי נּוא , ןעטילעג קרַאטש:
 רער רסאלּפ תלגּת רֵׁשַּפָא ךיז ןעטלָאװ יז ןעג 6 ,ןעזיװעגסיֹרַא ייּברעד רע טָאה
 =עג גיטרַאֿפ ןעיריס ןיא עללַא יר טימ זיא רע זַא .טמָאשעג לּפריסנרסַא נּוא רעטסרע
 ןיא קירּוצ רע טָאה םליע ןיֿפ ,יֵדָמ ּוצ נּוא ם 4 ַע ּוצ ןעמּונעג ךיז רע טָאה ,ןרָאװ
 טימ טָאה םליע סָאװ ,רעדליּב:רעטטָאג עללַא נּוא תֹורְצֹוא עללַא טֿכַארּבעג רּוׁשַא
 ךיז ןעגנַאגעג רע ןיא ןעטצעל םּוצ רָאג .טּביֹורעג רּוׁשַא ןּוֿפ רעהירֿפ רהָאי דנעזוּמ
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 מָאה רֶדֵמְּכ רהָאי 3 ,לבּב ןּוֿפ גינָאק םער םִקיִמּוׁשְמַׁש , רערּורּב ןייז טימ ןענעֿכערּבָא
 =יֵנע ןייַא םיבירחנס נּוא ןהּוז ַא ס'ןורח:רסא ,םּוקימושמש ,טרעגַאלעּב טרָאטש יד רע
 + רערּורּב ןעשינַאריט ןייז ןעגעג ןעֿפּפמָאק ּוצ גוא הטּומנעדלעה גּונעג טָאה ,לעק
 עטעטסיװרעֿפ גנַאל טינ יר ךָאנ ןיא םערָא ּוצ נּוא לִיַח ןייז זיא ןיילק ּוצ רּונ
 =טּומ . רעגנעל ךָאנ ןעמלַאהסיוא גנּורעגַאלעּב יר ןענָאק ּוצ ,ןועועג לבּב טרָאטש
 =רָאטשעג רעגנוה ןוֿפ ןיוש ןענייז ןעשנעמ ,ןסענעג רערניק ערעייז ןיֹוש ןעּבָאה סרעט
 ,ןעגָארטרעד רהעט טנָאקענ טינ קלָאֿפ ןייז ןּוֿפ ןייפ יר טָאה םוקימושמש זַא ,נוא ןעּב
 . טנעֿפָאעג ןרעיוהט יד רע טאה

 רעד ךיז טָאה ,דנָאה ם'רעדּורּב ןעשינַאריט ןייז ןיא גירעּבעל ןללַאֿפּוצנירַא טינ
 יא ךילקערש ,טסַאלַאּפ ן'יז ןיא טנערּברעֿפ םיִרָׂש עיירט ענייז עללַא טימ גינָאק
 ,ןעּבילּבעג ןעּבעל לבּב ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד ןעגעג ןועוועג הָמְקְנ סילּפנּוּברסַא
 ,טצעועּב רענהָאװנייַא עיינ טימ טרָאמש יד .ןעוָאלעג טינ םענייא יז ןוֿפ טָאה רע

 עֿכלעװ ,ענעי ןוֿפ רעּפרָאק עטריֹוט יד ,ןעמּונעג ןײללַא ךיז לבּב ןּוֿפ ןיֹורק יד גּוא :
 טסּול ןייז ןיא ךיז ּוצ םוָאלעג רע טָאה ,ןעמּונעג ןעּבעל סָאד ןײללַא ךיז ןעּבָאה
 ןעגינגרעֿפ ךיז ללָאז גיֹוא ןייז ,ןעגנַאהעגֿפיֹוא יז רעמיֹוּב יר ףיוא ,ןעגנערּב ןעטרָאג
 . יז ףיֹוא גידנעקוק

 עג ענעגייא ענייז ןעשיוצ רעּבָא , ןעהור טנָאקעג לּפנּוּברסא ןיֹוש טָאה טציא
 ּוצ ,טַאהעג רעניד עיירטעג יװ םיִאָנֹוש רהעמ רע טָאה ןררעהרלעֿפ נּוא ןעלַארענ
 ,ןעטסנידרעֿפ ענייז ךָאנ רעררלעֿפ ַא ןענייז ןעגידריװ ּוצ ןזעװעג רע זיא ץלָאטש
 +מערָא רער ןיֿפ ןעשנעמ ןעֿבילנהָאװעג ץנַאג ַא ןעֿבווסיֹוא ךיז רע טנעלֿפ טֿפָא רהעז
 רעּביא ררעהרעּבָא רעד ןייז ּוצ ןעלהעֿפעּב םהיא גּוא ,עססַאלק רעטסגירדינ ניא רעטס
 -לָאֿפ ּוצ טינ רירנַאמָאק ןעגנילצּולּפ ַאזַא טגַאװעג רעװ טָאה רימָאט נּוא ,םיִרָׂש עללַא
 נּוא ךיז ,ןעֿכַאמ ּוצ ןעגינגרעֿפ ַא . ךילקערש ןועװעג עֿפַארטש םילּפנּוּברסא זיא ,ןעג
 ענעגייא טימ גּוא ,עגינָאק ענעגנַאֿפעג ןעגנערּב ןעוָאל ךיז רע טגעלֿפ , םערַאה ןייַז
 עשינַארימ ןייז סָאװ ,ןּוהטנָא ןייּפ ערעדנַא רערָא ,ןעֿכָאטשסױא ןעגיוא יד יז דנָאה
 . ןעקנערסיוא טנָאקעג רּונ טָאה רּומאג

 מימ רעּבָא ,טריגער גיטֿפָאמ נּוא ךילקילג , טריגער רע טָאה רהָאי 40 רעּביא
 ןוֿפ ףֹוס ןעגנילצּולּפ םעד טיירגעגּוצ גירנעלהיֿפ טינ ןײללַא רע טָאה תֹויָרָזְכַא ענייז
 ,קלָאֿפ ןייז ןוֿפ נּוא רנַאל ןייז

 ןײללַא קלָאֿפ גּוא רנַאל ןייז רַאֿפ טָאה רע : ןעגָאז רעֿביז ןעמ ןנָאק םהיא ףיֹוא
 יד :טסיײה ּסָאר ,טיירגענּוצ הֶבֵצַמ יד סנעטייצעּב ךָאנ גוא ןעּבָארגעג רָבָק םעד
 נּוא ןעטַאלּפ לעיֿפ יװַא ןיא ןעּבעל ץנַאג ןייז טָאה רע סָאװ ,ןעטֿפירש גנולמַאז
 ,רּושַא ןיֿפ ןעּבילּבעג ויא טלעוו רער סָאװ ,עצנַאג סָאד ,ןעקּורדבָא טזָאלעג ןעלווָאמ

 =ַארַאס רערָא ,ּונֵלּוּתַא רסַא ןהוז ןייז זיא םיֹוק ,טריֹוט ס'לפנוּברסא ךַאנ רֹלַאַּב
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 231 ,רּוׁשַא :

 =עמיק ןערנַאּב עיינ ןעּבָאה ,ףיֹורַא ןָארהט ן'ףיוא ,םהיא ןעֿפּור ןעֿכירג יד יװ ,םּוק
 ןעטּפיגע ,ןעיריס ץנַאג רעקלָאֿפןערַאמָאנ עדנרעדנַאװ ערעדנַא נּוא ןעטיקס ,רעיר
 נּוא ,ןעגָארטעגנָא ךיז יז ןעּבָאה םרּוטש ַא יװ .טצײלֿפרעֿפ סָארטש ַא יװ יֵדָמ נּוא
 םיורג ןיא זיא לבּב .ךיז רעטניה ןעזָאלעג רעעל נּוא טסיװ ץלַא גידנעהעגיײּברַאֿפ
 =עג טָאה רּוׁשַא ןוֿפ גינָאק רעיינ רעד .יײז ןוֿפ ןרעוו ּוצ טסיװרעֿפ ןזעוועג רהַאֿפעג
 ןערנַאּב ןעדַאמָאנ יד ןעגעג ,רסָאלּפּובנ ,ררעהדלעֿפ ןעטלַא ןייא סרעטָאֿפ ןייז טקיש
 ,לבּב ןוֿפ ןעצינערג יד ייּב

 ,לבַּב ןוֿפ עילימַאֿפ ר'בּוׁשָח רעטלַא ןייא ןוֿפ טמַאטשעגסיֹורַא טָאה רסָאלּפּובנ
 צמנערּבעג ןרָאצ ןייז טָאה גנַאל ןּוֿפ .ןזעװעג ידְׂשַּכ ַא רּונ ,יִרּוׁשַא ןייק טינ זיא נּוֲא
 =ענ גּולק גּונעג זיא רע רּונ ,רּוׁשַא קלָאֿפ ןעצנַאג םער ןעגעג גּוא גינָאק םער ןעגעג
 םיפע רַאֿפ ,טרָאװ ַא רַאֿפ . ןעטלַאהעּב ּוצ הָאנש ןייז , ןעמייצ ם'לּפנּוּברסא ןיא ,ןזעוו
 ,ןיּפ עטסֿבילקערש יר טימ ךָאנ נּוא ןעטסָאק ןעּבעל סָאד טנָאקעג טָאה רַׁשח ַא
 טניל ןַארימ רעד ןנעװ ,טציא ,ןעללַאֿפנײא ןנָאק לּפנּוּברסא יװ ןַאריט ַאזַא םָאװ
 רּפַאלּפּובנ טָאה ,ןָארהט ן'ףיֹוא רעֿכיז טינ ןײללַא ךָאנ טציז ןהּוז ןייז נּוא ,רָבָק ןיא ןיֹוש
 ןעצלָאטש ןעשינַאריט םעד ןָא הָמָקָנ ענעשנּואװעג גנַאל יד ,ןענוֿפעג טייצ עטֿבער יד
 , ןערהיֿפּוצסיֹוא קלָאֿפ

 ןעניֿפעג ּוצ רעֿפלעהטיט נּוא ,לבּב ןּוֿפ ןעּבירטרעֿפ ךיג רע טָאה ןעדַאמָאנ יד
 ,קלָאֿפ ןיז טימ גינָאק ןעטסַאהרעֿפ םעד ןָא המקנ עֿבילקערש ןייז ןערהיֿפּוצּסיֹוא
 גינָאק םעד ,ןסערַאסקַאיק ןעֿפלעה ןעגנַאגעג ,גינָאק ןייז ייּב גירנעגָארֿפ טינ רע זיא
 ןייז ףיוא ְךיֹוא קערשייה ַא יװ ןענייז סָאװ ,ןעדַאמָאנ םעדנַאּב יר ןעגעג ,יֵרָּמ ןוֿפ
 . ןעללַאֿפעגנָא דנַאל

 ןעטיקס יד ןוֿפ רערהיֿפנַא עללַא יד טָאה סערַאפקַאיק זַא , טלהָאצרעד םרעװ סע
 :םײרנענּוצ ןיֹוש זיא סע ּואװ ,ןעמעּברעֿפ טײצלהָאמ ַא ףיֹוא ךיז ּוצ רעירעמיק נּוא
 ,םעד ךָאנ נוא ,ןעמײטּוצסױוא לָאמנײא טימ ןעמעללַא ײז ,לֶיַח רענעטלַאהעּב ַא ןזעװעג

 :םער טימ ןעמַאזּוצ רסָאלּפּובנ טָאה ,ןרָאװעג םדיומעג ןענייז רעדהיֿפנַא עללַא זַא
 =עג טשינ רענייא יז ןּוֿפ סע זיּב ,םעדנַאּב יד ןעּבירטּוצ גוא טריֹוטעג ידמ ןּוֿפ ליח
 .ןעּבילּב

 - ןסערַאסקַאיק טימ רסָאלּפובנ ,ןעררעהרלעֿפ ערייּב יד ןענייז םעד ךָאנ ךיילג
 -עּבעל ןייק ףרָאד ןייק ןיא נּוא טדָאטש ןייק ןיא ןעּבָאה נּוא ,רּושַא ףיֹוא ןעללַאֿפעגנָא
 ןענייז הָמָחְלִמ רעֿבילקערש רעד ןוֿפ ןעטייהלעצנייא יד ,ןעזָאלעג םינ ירּוׁשַא ןעניד

 זיא רהָאי ייװצ זַא ,ןרָאװעג טלהָאצרעד רּונ זיא סע .טנַאקעּב טינ עטֿבישעג רעד
 רעּבײװ ענייז טימ ךיז טָאה ,ינֵליֵּתַא;רסא נּוא ןועועג טרענַאלעּב הונינ טרָאמש יד
 .גּוא ןעללַאֿפעג ויא הונינ ,טנערּברעֿפ טסַאלַאּפ םענעגייא ןייז ןיא םטּוג גּוא ּבָאה גּוא
 .,רּוׁשַא קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןרָאװעג טגיליטרעֿפ נּוא ןעגנַאנעגרעטנּוא ךיוא זיא הונינ טימ



 .עטֿכישענ:טלעוו יד 4

 ןיא ןעֿבײלג רהיא טינ טָאה סָאװ ,ןהעשעג עֿפ;רטסַאטַאק ַא רּוׁשַא טימ זיא םע
 .עטֿבישעג:טלעוװ רעצנַאג רעד

 קלָאֿפ ַא נּוא ןעללַאֿפ ללָאז רנַאל ַא זַא ,עטֿבישעג:טלעװ רער ןיא טֿפָא טֿפערט סע
 .לָאמ ַא טימ טינ נּוא גנילצּולּפ טינ = ללַאֿפ רעד רּונ ,ןעריטסיזקע ּוצ ןרָאהֿפיֹוא סלָאז
 א ונַאל סָאד ויּב ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעצניוװָארּפ ּבָא ךיז ןעסייר ךילנהָאװעג
 םענעללַאֿפעג ַאזַא ןוֿפ 5 ןעּבירמרעֿפ סָאד א , ןייז וצ ךיז רַאֿפ דנַאל ַא ףיֹוא
 יא לעיֿפ ןוֿפ ְךֶׁשֶמ ַא ןיא ,טרעוו סע ויּב ,רעדנָאל ערערנַא ןיא גנַאל ךָאנ טּבעל רנַאל
 ךילדנע טרָאה נּוא ,רעקלָאֿפ ערעדנַא ןוֿפ ןעגנולשעגנייא נּוא טשימעגסיֹוא זײװֿבעלסיב
 רעּבָא זיא רּוׁשַא דנַאל סָאד , ןעריטסיזקע ּוצ קלָאֿפ רעדנּוזעּב םלַא ףיֹוא ןעצנַאנ ןיא
 גַאלש ַא ןוֿפ יװ טֿבירעג טינ רָאג נּוא לָאמניא טימ טֿפַאשררעה רעטסֿכָאה ןייז ןיא
 עצנַאג סָאד ךיֹוא זיא רנַאל ם'נוֿפ ללַאֿפ םער טימ ךיילג נּוא ,ןללַאֿפעג ןעֿפָארטעג
 ױזַא נּוא ןרָאװעג םעטֿבינרַאֿפ נּוא טגיליטעגסיֹוא עלעעז ןייא ויּב , קלָאֿפ עגיטֿבָאמי

 רהעמ טינ ןיוש ןעמ טָאה ,עֿפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ רהָאי 900 טימ זַא ,ךילדנירג
 .ןזעוועג לָאמ ַא זיא רּוׁשַא רנַאל סָאד ּואװ טסּואוועג

 .רַאֿפ זיא (רעּבײרש:עטֿכישעג נּוא ררעהדלעֿפ רעשיֿבירג ַא) ןָאֿפָאנעסק ןנעוו
 חלּכ גּוא הונינ טדָאטש עטלַא יד ּואו ,טרָא םעד ייּב רַאֿפ לִיַח ןייז טימ גידנעהעגייּב
 =עזָאלרעֿפ רער ןיא תֹובָרּוח רַאֿפ סָאד ןענייז סָאװ גידנעגָארֿפ נּוא ,ןענַאטשעג ןענײז
 ןענייז ָאר זַא ,טלהָאצרעד עדנעגעל ַא םהיא ןעמ טָאה ,דנענעג רעמעדליװרעֿפ רעצ
 קלָאֿפ ןייק נּוא גינָאק ןייק סָאװ ,ןענַאטשעג יִדָמ ןּוֿפ טדָאטש עטסעֿפ יד לָאמַא

 =עג יז ןענעג ןעּבָאה טסּבלעו רעטטָאנ יד ויּב ,ןעמהעננייַא טנָאקעג טינ ייז טָאה:
 טָאה ,ןֹודקּומ לע ךיוא .ןעּבעגרעּביא רנָאה יד ןיא רעורעּפ יד נּוא ןעמירטשי
 ,ןהעועג טרָאר טָאה רע סָאװ ,הֹוברּוח לעיֿפ יד ףיֹוא טרעדנואוועג ךיז נּוא טגָארֿפעג
 רער ןּוֿפ תֹוברּוח יד ףיֹוא ןעהעמש סיֿפ ענייז זַא ,טַאהעג טינ גנונהַא ןייק טָאה נּוא

 ,טָאה רע ןעֿכלעװ ןוֿפ ,סָאנינ רֹוּבִנ םעד ןּוֿפ טרָאמש:ןעדלעה יד ,הונינ טדָאמש
 רנַאל סָאד זיא יֹוזַא .טרָאהעג גידנעלהָאצרעד לעיֿפ יֹוזַא ,ןרהָאי רעדניק ענייז ןיא
 עגימציא ןיא טסרע סע טָאה ןעמ ויּב ,ןרָאװעג ןעסעגרעֿפ ןָא טייצ רענעי ןוֿפ רּוׁשַא
 .טנעקרער רעריוװ ,תֹוברּוח ענעּבָארגעגסיֹוא יר ךרוד ,ןעטייצ

 , רוׁשַא ןיא ןאיגילער נּוא רּוטלּוק

 ,לבּב ן י ןעמונעג רּוׁשַא טָאה ןָאיגילער יד טסּבלעז נּוא רּוטלּיק עצנַאנ יד
 גּוא גנו עי ןייא רונ ןעּבעל ןעֿבילטֿבישעג ןעצנַאג ןייז ןיא טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא
 גוא ןע 8 ,רעקלָא 6 ןעֿבָאירעטנּוא ,רעדנָאל ןעמהענּוצנייַא : טַאהעג קעווצ



 יו 2 "יי ףושא-

 ןייק טינ טָאה ,ןעסייהעג םהיא טָאה רּוׁשַא טטָאג לַאנָאיצַאנ ןייז יװ ,ןעטסיװרעֿפ
 ּביוא ,רּוטלּוק עגיטרַאנעגייא ןייַא ךיז ןעֿפַאש ּוצ ,טַאהעג טסּול ןייק טינ נּוא ןעשנע
 זיא ,ןעֿפַאשעג סעגיטרַאנעגיײא סָאװטע ןעּבעל ןעגירהָאי 9,000 ןייז ןיא טָאה רּוׁשַא
 =ערּב:רעױמ ,ןעגָאװ:סגעירק ,ןעגיױּבנעלײֿפ ,ןעֿפַאװ עטרעסעּברעֿפ יד : ןזעוועג סָאד
 רהעמ ןעּבָאה סָאװ ,ןעטנעמּורטסניא עדנעּברַאדרעֿפ ןעמרַא עֿכלעזַא ךָאנ נּוא , רעֿפ:
 ,טֿכַארּבעג טינ טלעוו רעד ןיא ןעּברַאדרעֿפ נּוא ןערָאש יוט

 =ַאק גוא ןעגנוטסעֿפ ,לעּפמעט נּוא ןעטסַאלַאּפ ,םיִנָיְנִּב עגיטרַאסיֹורג עללַא יד ּו
 ערערנַא נּוא ,חַלָּכ נּוא ןֶסֶר ,הִוְניִנ סָאװ טימ ,רענטרָאנטסּול נּוא ןעקירּב .,ןעלַאנ- -

 טײּברַאעג ײז ןעּבָאה ,ןועועג טמהירעּב נּוא ךייר יֹװַא ןענייז טרָאמש עשירּושַא
 ןעּבָאה יז יװ ןַאלּפ םער ךָאנ רעטסיימ עשירּושַא רעדָא ,םיִדׂשַּכ יד ןוֿפ רעטסיימ יד-
 א לבּב ןיא עּבלעויר'

 - . ךיֹוא ןעמ טהעז ,ןהעזעג לבּב ןיא ןעּבָאה רערּושַא יד יװ טול ,ןעֿבַאמֿבָאנ םָאד
 ,טֿכױרּבעג לבּב ןיא טָאה ןעמ סָאװ  לַאירעטַאמ עּבלעז אה ןעֿכױרּבעג םער ןיא:
 ךיז גידנעלָאװ טינ םידׂשּכ יד ןעּבָאה ,ןזעוועג טינ רענייטש ןייק לבּב ןיא ןענייז םע
 עג טֿכײל ןעמ טָאה רעּבָא רּוׁשַא ןיא ,לעגיצ טימ גוא םהעל טימ ןעגינגעּב טוּומעג-

 רערּושַא יד לייוװ רּונ ,ןעיֹוּב םּוצ רענייטש עטסנָאש נּוא עטסעּב יד ןעּבָאה טנָאק
 םיוּבעג ךיֹוא ךיז ייּב יז ןעּבָאה ,רענייטש ןיוֿפ םינינּב ןהעועג טינ לבּב ןיא ןעּבָאה:
 .לעגיצ ןוֿפ נּוא םהעל ןוֿפ רוב

 עּבלעז יר .לבּב ןוֿפ טמַאטשעג סיֹורַא ןָאיגילער עשירּושַא יד ךיֹוא טָאה יֹוזַא
 :עג ךיז ןעּבָאה ,רֵדָניִנ נּוא ׁשֶמָׁש ,רּוׁשַא , יירד ייווצ רּונ ,םיִנָהְנִמ עּבלעז יד ,רעטטָאג-

 רַאֿפ רעטסַאג רונ ןזעוועג יז ןענייז סנעגירּביא ; רעטטָאנ-סנָאיצַאנ ענעגייא טנעֿבער
 טנעירעג רּוּשַא ןיא ןעמ טָאה תֹורָּתֶׁשַע ןיטמָאנ רעד ,קלָאֿפ ןרַאֿפ טינ נּוא עגינָאק יד
 ,לבּב ןיא יוװ טײהנעסַאלעגסיוא נּוא טײקטמעשרעֿפנּוא רהעמ ךָאנ םימ:

 עג טינ קלָאֿפ םָאר טָאה ,ןעטֿפַאשנעסיװ נּוא רּומַארעטיל ,ןעטֿפירש ענעגייא
 ,לבּב ןוֿפ םידׂשּכ ןזעוועג ןענייז רעטסירּפ טסּבלעז ,עטרהעלעג עללַא ; טַאה

 ןענַיז םירשּכ יד ; רעקרעװדנַאה ּוא רֶחֶסֵמ טימ ןזעוועג ךיֹוא זיא עּבלעזסָאד
 סָאװ ,םעד ּבעילּוצ רּונ זַא ,ןייז ןנָאק סע .םער ןיא טסּבלעז ןועוועג רערהעל ערעייז
 יד ןעּבָאה ,טַאהעג טינ רעקרעװדנַאה נּוא עמײלֿפױק עגעגייא ןייק טָאה דנַאל סָאד
 ערמערֿפ ןוֿפ הָבאָלְמייַלַעַּב נּוא םיִרְחֹוס ןעזָאלעגנײרַא ןרעג גידנָאמש עגינָאק עשירּושַא
 טָאה ןעמ נּוא ,חלּכ ןיא נּוא הונינ ןיא טסּבלעז ,טדָאמש עללַא ערעייז ןיא ןענָאיצַאנ-

 . רעגריּב ענעגייא יר יװ ןעזָאלעגּוצ טײהײרֿפ רהעמ ךָאנ טֿפָא עדמערֿפ יד

 =עג טינ םרערנַא ךיז יז ןעּבָאה ןעּבעל ןעֿבילוױה גּוא ןעֿבילטּפַאשללעזעג ןיא
 .ןעּבעגעגסױרַא רעריילק יד רַאֿפ ערָאמ יד טסּבלעז טָאה לבּב ,םירׂשּכ יד יװ םרהיֿפ
 םלעטשעגנעמַאווצ ,רערנַאװעג ענעלָאװ ערעייהט ןּוֿפ ןענַאטשעּב ןענייז רעריילק יד
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 נּוא דלָאנ טימ טצופעּב ; רערײלקנעמַאד עשיטַאיזַא עגיטציא יד יװ טרַא רעד ףיֹוא
 .טסּבלעז :נּוא רערּושַא עמהענרָאֿפ יד לייוו ,לעּברַא ןהָא ,ןעזנַארֿפ עטקיטשעג רעּבליז
 . גנורעיצ-סערַא ןעטרַא ערעדנַא נּוא ןעמעלזנָארּב ןעגָארטעג ןעּבָאה ,גינָאק רעד
 ררָאּב ןעד ןעטֿכעלֿפנעמַאזוצ נּוא ןעלזיורקרעֿפ ןיא ןזעוועג ןענייז םערָאמ עגערישרעֿפ
 ::רעד ןעמ .טָאה רערושַא ןעמהענרָאֿפ נּוא ןעגידנָאטשנַא ןייא .ּפָאק ם'נוֿפ רהָאה נּוא

 ךענייז רהָאה נּוא ררָאּב ןייז יו טרַא רעד ךָאנ יװ רעדיילק ענייז ךָאנ יוזַא םינ ,טנעק
 ןייק גּוא ,ןזעוועג רערישוירֿפ לעיֿפ ּוצרער ןענייז םע .טנעררָאעג גּוא טלעזיורקעג
 ןייז יו .,ןזעוועג טינ גילייה יֹוזַא רערּושַא ןייא ייּב זיא ,רעטטָאג ענייז רעסיֹוא ,ךַאז
 : ררָאּב רעטלעזיורקעג

 ,ןעּבָאה טנָאקעג טינ נּוא טַאהעג טינ רוטלוק עגיטרַאנעגיײא ןייק רּוׁשַא טָאה טסנָאז
 טּביילּב 1 ןעּבעגעג טלעוו רעטלַא רעד שטָאח רּוׁשַא טָאה סָאװ : טגָארֿפ ןעמ זַא נּוא

 .וענעי ןוֿפ ענייא ,רֵׁשֶּפֶא ,טלעװ רער טָאה רּוׁשַא : ןרעֿפטנָא ּוצ עגיצנייא סָאד רּונ

 , ןעטדניוומרּוטש עדנעסייר ןעּביג םע עֿבלעװ ,ןעּבעגעג ןעצטּונ ,עטנַאקעּב טינ ךָאנ
 ןהעגײּברַאֿפ רעייז טימ סָאװ , ןעגנוניישרע:רּוטַאנ ערליוו ערעדנַא נּוא ןעגנּוצײלֿפסױא
 ,רשפא ,גנומיטשעּב עסיוועג רעייז טרָאֿפ ןעּבָאה נּוא ,בֵרֶח רעדנָאל טֿפָא יז ןעֿבַאמ
 . ןעטלַאהרעד ּוצ גנּונדרָא:טלעוו רענײמעגללַא רעד ןיא טֿכיװעגֿבײלג סָאד

 סָאװ ,ןזעוועג ,עטֿבישעג:רעקלָאֿפ רעטלַא רער ןיא ,םרניוו םרּוטש ַאזַא זיא רּוׁשַא
 עטייוו ןיא ,ןעסירענסיֹוא יז ןעלצרָאװ יד טימ ,ןעֿכַארּבעג רעמיוּב יװ רעקלָאֿפ טָאה
 רעמלַא רער נּוא ,טצנַאלֿפרעֿפ נּוא טײזרעֿפ רעדלעֿפ עדמערֿפ ףיֹוא נּוא ןעדנעגעג

 ןהֶא רשפא ךָאנ טלָאװ יז עֿכלעװ ,טיירגעגּוצ טלַאטשעג רעדנַא ןייא ,רשפא ,טלעוו
 ,ןעמּוקעּב טינ ךיג יֹוזַא רּוׁשַא

 . "װ גיהטָאנ יֹוזַא רעמַאה רעד זיא םֿפַאשטריװטלעװ רענײמעגעללַא רעד ןיא

 : ןעגָאז ןעמ ןנָאק , ןזעועג רעמַאה רעד זיא רּוׁשַא בוא נּוא ,(קָאװצ) לעגָאנ רעד
 ןעֿבָארּבּוצ ןײללַא זיא .רע זיּב ,ןעגָאלשעג גנַאל יֹזַא לעגָאנ ןער טָאה רעמַאה רעד

 , ןערָאװעג

 ,לֶכָּב ןּופ ללאַּפ רעד גּוא רֵצָנְדַכּובְנ ,לֵבָּב עיינ םאד

 עצנַאג סָאד ,טסיװרעֿפ דנַאל סָאד ,טרעטשּוצ הונינ ,ןעללַאֿפעג זיא רּוׁשַא
 :ָאה סָאװ ,ןסערַאסקַאיק םימ רסאלּפּובנ ,טָארעגסיױא םענייא זיּב , טגיליטרעֿפ קלָאֿפ

 רער טימ טלײהטּוצ ךיוא ךיז ןעּכָאה ,הָרּובְק רעסיורג רעד טימ ןעמונרעֿפ ךיז ןעּב
 .הֶׁשּורְי רעסיורג

 ,,םירגימ םיז חַרָוַמ ןיא ןעצניװָארּפ עשירּושַא יד ןעמונרעֿפ טָאה סערַאסקַאיק



 35 ,לבּב עיינ סָאד
 ,יה דייעט עו רבי: טעג גט יקיירליעררקררידברדדערעדי גר ברלקדע איידיע ברבים עמג עקענעעבעע

 טימ ,לָבָּב ןעמּונענּוצ טָאה רסאלּפובנ נּוא ,יֵדָמ דנַאל ןייז טימ ךיז ןעצינערג סָאװ
 ,ןעטּפיגע ןוֿפ גינָאק רער ,הכנ הערּפ ּואוו , ןעיריס ןעמהענּוצ ּוצ ךיֹוא טֿכער םעד
 ןעוָאלעג םישרוי יד ןעּבָאה רּוׁשַא רנַאל םָצֲע סָאד . ןײרַא לִיַח ןייז טימ לייװרעד זיא

 .טֿכַאמעג גנורעטשרעצ רעסיֹורג רעד ןיא םע ןעּבָאה יז יװ ,רעעל גּוא טסיװ יֹוזַא :

 רָקיִע רער ,גינעװ ץנַאג הֶחְרִמ ןייז רַאֿפ ןעמונעג םערַאסקַאיק טָאה תֶמָאָּב
 רעטֿכָאט ענעגָאלשרעד רהיא טָאה רעטמּומ יד ,לבּב ןיא ןעללַאֿפעגנײרַא זיא השורי
 ,עטֿבישעג:טלעװ רעד ןיא עללָאר רהיא ןעמּונעגרעּביא ךיֹוא טָאה נוא ,טּברעעג
 גּוא םלַא ןיֹוש זיא רע יװ יױֹוזַא רּונ ,לבּב ןוֿפ גינָאק ןרָאװעג זיא רסאלפּובנ ו
 ,ׂשֵרֹוי ןערמערֿפ םעד ןעגעג ,ןעיריס ןייק ליח םעד ןערהיֿפוצנָא ןײללַא ,ןזעװעג קנַארק
 טימ ןעמּונרעֿפ ךיז רע טָאה ןײללַא נּוא ,ץ'רֵצנְדַכּובְנ ןהּוז ןייז טקישעג ןיהַא רע טָאה
 טרערנּוה יד ןּוֿפ ןועוועג ןעזָאלרעֿפ נּוא בֵרָח ּבלַאה זיא סָאװ ,רנַאל ןייז ןרעסעּברעֿפ
 :ָארּבעצ טרָאד רדסּכ ןעּבָאה רּוׁשַא ןּוֿפ עגינָאק עטצעל יד סָאװ ,תֹומחלמ עגירהָאי
 .טסיװרעֿפ גיא ןעֿב

 =רעֿפ טגָאמעג ךױ טָאה רעטָאֿפ ןייז זַא ,ןעזיװעגסױרַא דלַאּב טָאה רצנדכּובנ
 טימ ן'הערּפ רע טָאה ,ןעיריס ןיא ,ׁשיִמָּבְרַּכ טרָאטש רעד ןעּבענ . םהיא ףיֹוא ןעזָאל
 =עג טינ ןיֹוש הימ לעיֿפ ןייק ,ץרצנדכּובנ , םהיא זיא סע זַא ,ןןעגָאלשּוצ יֹוזַא ליח ןייז
 ןוֿפ ךָאי ןעיינ םער רעטנּוא ןעטסריֿפ נּוא עגינָאק עללַא ןעֿפָאירעטנוא ּוצ ןעּבילּב
 טינ םַמ ןייק ךָאנ לבּב נּוא ,ןעּבילּבעג ײרֿפ ךָאנ זיא הדּוהי דנַאל ןיא .לבּב םעיינ
 רע רערהע ךָאנ רּונ ,םילשּורי ףיֹוא ןהעג טלָאװעג ןיֹוש טָאה רצנדכובנ .טלהָאצעג
 רעטָאֿפ ןייז זַא ,העירי יד ןעמּוקעגנָא םהיא זיא ,ןזעװעג טיירג המחלמ רעד ּוצ זיא
 קירוצ ןעטירעג קעװַא רע זיא ,ןעּפַאחרעֿפ ּוצ הכולמ יד רעֿביג נּוא ,ןעּברָאטשעג זיא
 , ןעיריס נּוא לבּב ןעשיוװצ זיא סָאװ ,עטסיוו רעשיריס רעד רעּביא ,לבּב ןייק

 עגיצנייא ןייק רצנדכּובנ טָאה ,לבּב ןּוֿפ גינָאק םלַא רהָאי 3 עטסרע יד ןיא |
 , ןעטלַאהרעד ּוצ ץנַאג : ןזעוװעג זיא עמַארגָארּפ סגנּוריגער ןייז .ןעּבײהעגנָא טינ המחלמ
 .לבב טרָאטש יד נּוא דנַאל סָאד ןעטֿכירּוצֿפױא נּוא ,טּברעעג רּושַא ןוֿפ טָאה לבּב סָאװ
 םהיא טָאה ,שימּכרּכ ייּב ןרָאװעג ןעגָאלשּוצ יֹוזַא םהיא ןּוֿפ זיא סָאװ , הכנ הערּפ רּונ
 םַאהעג טינ טֿכַאמ יד ךָאנ טָאה רע להָאװּבָא נּוא ,ןעסעגרעֿפ טנָאקעג טינ הֶאְנַׂש ןייז
 ,ןעקנערק ּוצ םהיא ,רע טָאה ,המחלמ עיינ ַא טימ רצנדכּובנ ןעגעג ןעטערטּוצסױרַא
 לעה טגָאועגּוצ עגינָאק יר טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ,ןעיריס ןיא ןעטדנּוּב טֿכַאמעגנָא
 ,לבּב ןּוֿפ ךָאי םעד ךיז ןוֿפ ןעֿפרַאװּבָארַא ןלעװ יז ןנעװ ,ןעֿפ

 זיא ,ןערעררעּביא ּוצרעד טוָאלעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,עגינָאק ענעי ןּוֿפ רענייא נב
 טלהָאצעג ררסּכ רהָאי 3 ןיֹוש טָאה רעֿכלעװ ,הדּוהי ךלמ םיִקָיֹוהְי ןזעוועג ךיֹוא
 : ,זניצ ןעֿכילרהָאי ןייז ץ'רצנדכובנ

 .גוא ,טרנּוב םער ןעליטשנייא ןירַא ליח ןייז םימ רצנדכּובנ זיא רעּבָא .רלַאּב
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 םילשּורי ףיֹוא זיא רע רערהע ךָאנ רּונ .הדוהי ךלמ םעד טימ ןענעֿבערּבָא ךיוא ךיז !
 18 ןייז ןעמּונעגרעּביא טָאה הכולמ ירד נּוא ןעּברָאטשעג םיקיוהי זיא .ןעללַאֿפעגנָא
 ,םירצמ ּוצ טדנעװעג ךיז גינָאק רעגנוי רעד טָאה טסיזמּוא .ןיִכָיֹהְי ןהּוז רעגירהָאי
 ,ןעֿפלעה ןעמּוק טנָאקעג טינ טָאה הערּפ ,טֿבַאמעגנָא טדנּוּב ןעצנַאג םעד טָאה סָאװ
 ּוצ ןועועג טינ רָאג ןָא ּבײהנָא ןוֿפ רשּפָא זיא ,טרנּוּב םעד טימ ,הָנְוַּכ ןייז גּוא
 זיא טכױמּוא ,ןרעגרָא ּוצ ן'רצנדכּובנ רּונ ,הדּוהי ןוֿפ גינָאק םעד ןעֿפלעה ןעמוק
 םער ןעטעּבּוצרעּביא םירש ענייז עללַא טימ נּוא רעטטּומ ןייז טימ סיֹורַא ןיכיוהי
 טָאה נּוא , ןעהיײצרעֿפ טלָאװעג טינ טָאה רצנדכּובנ רעגיצרעהטרַאה רעד ,לבּב ןּוֿפ גינָאק
 ןיא ךָאנרעד .טקישעגקעװַא לבּב ןייק ענעגנַאֿפעג םלַא םירש ענייז עללַא טימ םֶהיֵא
 10 ,ךלמה תיּב נּוא שדקמה תיּב ןוֿפ תֹורְצֹוא עללַא טּביֹורעגסיֹוא ּוא ןיירַא םילשּורי

 ,רעטעֿפ ַא ם'םיקיוהי טָאה נּוא ,ןעּבירטרעֿפ לבּב ןייק רע טָאה ןערלעה עשירוי רעדנעזיֹוט
 ,ןרָאװשעג םהיא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,םילשּורי ןיא ןעזָאלעג גינָאק רַאֿפ הָינַּתַמ
 ךלמ ּוהיֵקדצ :ןעֿפּור טוָאלעג הינּתמ ךיז טָאה גינָאק סלַא .ןעניד ּוצ יירט םהיא
 . הרּוהי

 טינ ,ןעטֿביררעֿפ נּוא ןעּבָארג ,ןעיֹוּב ןוֿפ טייּברַא יד לייװרעד טָאה לנּב ןיא
 רצנדכּובנ טָאה ,ןועװעג גיהטָאנ טרָאד ןענייז רעטסיימ יװ יֹוזַא נּוא , טרָאהעגֿפױוא
 קרַאטש םהיא ןענייז עֿבלעװ ,ןערימש נּוא רעטסיימיוּב עשירוי עללַא ןעמּונעגטימ ךיֹוא
 ןערּוי ענעּבירטרעֿפ רנעזיֹומ 10 יד םימ ,טיּברַא רעסיורג ןייז ּוצ ןעמוקעג ץטינ ּוצ
 עינָאלָאק עשירּוי עטסרע יד נּוא ,ןעגנַאגעּב ךילדנײרֿפ רהעז לבּב ןיא ךיז ןעמ זיא
 ,טלהיֿפעג טינ קרַאטש תּולָנ ןעד ךָאנ טָאה ,דנַאל ןעדמערֿפ םעד ןיא

 נּוא רהעמ ץלַא טָאה רצנדנּובנ ,ןעגנַאנעגרעּבירַא גיהּור ןענייז רהָאי טֿכַא
 :םיֹוא יד טרילּונער ,ןעּבָארנעג ןעלַאנַאק ,רנַאל ןייז טרעסעּברעֿפ גּוא טיוּבעג רהעמ
 שטָאח -- ןעטּפיגע ןיא יװ רַאװרּוזער רעססַאװ ַאוַא ךרּוד ןעֿכײמ יד ןוֿפ ןעגנוצײלֿפ
 טנעֿכערעּב רהעמ לעיֿפ רעּבָא רַאֿפרער (הרמ) עעז:סירָאמ יד יװ םיֹורג יֹוזַא טינ
 =עּב טָאה סָאװ ,ןעװעג םיֹורג גּונעג ךָאננער זיא רע -- ןעצטּונ עֿבילקריװ יד ףיֹוא
 יד רע טָאה םעד ץּוח ,ןערהיֿפּוצסיֹוא קרעוו ַאזַא דנָאה ןענָאיללימ ןעּבָאה טֿפרַאד
 ,טיֹוּבעגּוצ טרָאטש לייהמ ןעיינ ַא נּוא ,טרעסָארגרעֿפ נּוא טקרַאטשרעֿפ רעומ:טדָאטש
 רע טָאה לייהמ םעד ןיא ,(טרָאטש:גינָאק) אָּכְלַמ-תַריִּב ןעֿפורעג טָאה רע עֿכלעװ
 עטסגיטֿכָארּפ יד טימ טצנַאלֿפעּב ,םיֹוּבעג םיםערּוהט נּוא לעּפמעט ,ןעטסַאלַאּפ ענייז
 ןעגילָאמ ַא רהיא ּוצ טֿכַארּבעג רּונ טינ לבּב ,םענייאניא ,טָאה נּוא ,רענטרָאנטסּול
 ;ֿבײר נּוא עטסנָאש , עטסָארג יר רַאֿפ טֿכַאמעג יז טָאה רע רּונ ,טייקסיורג נּוא ץנַאלִג
 :ו ,טלעוװ רעד ןיא טרָאמש עטס

 ךיז טָאה ּוהיֵקרצ גינָאק רעד ,ןעללַאֿפעג רעגיררינ ץלַא לייוװרעד זיא םילשורי

 -- ערֶּפֶח הערּפ טריגער ןיֹוׁש טָאה טרָאד --- םירצמ ןוֿפ ףליה יד ףיֹוא טרעֿכױזרעֿפ רעדיוו



 טי ,לבּב עיינ סָאד

 ןײז ּוצ גיֿפליהעּב טסנרע טניימעג יקַאט רשּפָא הערפ טָאה לָאמ סָאד זַא ,ןייז ןנָאק םע
 םירֵצָנְרַכּובְנ ןענָארטרעד ּוצ ןרָאװעג דעימ ןיֹוש זיא רעֿבלעװ ,הדּוהי גינָאק םעד
 ,ןעּבָאה נּוא םירצמ ןיא טנהָאװעג לעיֿפ טלָאמנעד ןיֹוש ןעּבָאה ןעדּוי ,ךָאי ןרעווש
 :ערפח הערּפ זַא ,טרעֿבױרעֿפ םהיא נּוא ן'ּוהיקדצ גינָאק רעייז טרערעגּוצ ךיֹוא ,םיװעג
 ןענעג ןעֿפָא ןעטערטסױרַא רּונ טעוו רע ןנעוו ,ןעֿפלעה ןעמוק םהיא טמיטשעּב טעוװ
 גָאלרעֿפ ּוצ טינ ךיז גינָאק םעד טנערָאװעג ,איִבָנַה ּוהָימְרִי טָאה טסיזמּוא ,רצנדכובנ
 .טַאהעג קילּב ןרָאלק ןייז ךיֹוא רע טָאה היעשי יװ יֹוזַא , םירצמ ןּוֿפ ףליה יד ףיֹוא ןעז
 נַצ ויא הדּוהי דנַאל סָאד ךַאװש יװ ,ןהעזעג טָאה נּוא ,רעקלָאֿפ נּוא רעדנָאל ףיֹוא
 םלעוו יד םהיא רַאֿפ ןיֹוש טָאה סע סָאװ ,רצנדכּובנ יװ זעיר ַאזַא ןעגעג ןהעטשעּב
 טלעטשעגרָאֿפ םירש יד נּוא גינָאק םעד גידנענייוו רע טָאה טסיזמּוא , טרעטיצענ
 םעד טעװ ןעמ ןנעװ ,ןרעװ טעװ דנַאל ם'נוֿפ נּוא םילשּורי ןוֿפ סָאװ ,רליּב סָאד

 ,ןעֿפלָאהעג טינ ןעּבָאה רעטרָאװ עיירט ם'איבנ םעד ןענרָאצרעד ּבײל ןעדליוו
 ּוהיקדצ נּוא ,םייקיירט נּוא תמא ןייז רַאֿפ ןּוהטעגנָא ןייּפ לעיֿפ ךָאנ םהיא טָאה ןעמ
 | ,לבּב ןייק סַמ םער ןעקיש ּוצ טרָאהעגֿפױא טָאה

 ליח ןעֿכילקערש ַא טימ ןעמּוקעג זיא נּוא ,ןעזָאלעג טייּברַא ןייז טָאה רצנדבּובנ
 רער רּונ ,ןעגיֹוצעג םילשּורי ןוֿפ גנורעגַאלעּב יד ךיז טָאה רהָאי 9 .הרּוהי דנַאל ןיא
 רהעמ ןערּוי עטרעגַאלעּב יר טָאה סָאװ ,רעגנּוה רעד ,רעֿפלעהטיּמ רעגידנָאמש
 :ָאק רער זַא ,טרהיֿפעג ּוצרעד טָאה ,ליח ם'רצנדכּובנ יװ טֿבַאװשעג נּוא טגיניײּפעג
 , םילשּורי ןעטרעגַאלעּב ןוֿפ ךיז ןעּבָאה ליח ןייז ןוֿפ לייהט ַא טימ , םירש ענייז טימ , גינ
 רעּבָא יז טָאה ןעמ ,ןעֿפױלטנע ּוצ טניימעג נּוא ,ןעסירעגֿברּוד ליח םריצנדכּוּבנ ךרּוד
 .ןועוועג זיא ריטַאװקטּפיֹוה םירצנדכּובנ ּואוו , הֹלבָר ןייק טרהיֿפעגקעװַא גּוא טּפַאחעג
 רע סָאװ ,הָרֹוּת יד ךָאנ טקנעדעג רע זַא ,ןעיװעגסױרַא רצנדכובנ טָאה ָאד נוא
 - גינַאק ןעגנַאֿפעג םער ןוֿפ ןעגיוא יר ןיא .טנרעלעג רּוׁשַא ןיא ,רדח ןייז ןיא טָאה
 לָאמ ַא ךָאנ ןיוש ללָאז ּוהיֵקדצ נּוא ,רעדניק ענייז ןעטֿכעש טזָאלעג רע טָאה ּוהיֵקרצ
 גּוא ןעֿכָאטשעגסױא ןעגיוא עדייּב םהיא רע טָאה ,ןהעז טינ דליּב ךילקערש ַאזַא
 ןעצנַאג ןטימ נּוא םילשּורי טימ ןעגידנע ,טקישעגקעװַא לבּב ןיא ןעמייק עלעּפָאר טימ
 םמָאה רעֿבלעװ ,ןדַאָרּטבנ ררעה:דלעֿפ ןייז ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה ,הרּוהי דנַאל
 םהיא רַאֿפ ןייז רֶזְכַא רערעסָארג ַא ךָאנ ןנָאק רע זַא ,ןעויוועּב דלַאּב גינַאק ןייז
 לעּביּב רער ןיא גּונעג ןיֹוׁש זיא טרהיֿפעגסיֹוא תּוחילש ןייז טָאה ןדַאדזובנ יװ .טסּבלעז
 ,טלהָאצרעד

  ףעבָא ,קלָאֿפ ןעשינַאריט םעד ןוֿפ ןעּבילּבעג זיא רַכָז ןייק ,ןללַאֿפעג ןיא רּוׁשַא
 ,רוׂשַא ןוֿפ גינָאק ןעמצעל םעד טנעידענ ןעּבָאה סָאװ ,ןעלַארענעג עשיַארלַאֿכ יר
 טייּברַא רער ןיא ,ןזעוועג רעטסיימ ערענעלק ןייק ןענייז נּוא ,טּבעלעג ךָאנ ןעּבָאה
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 .רערהעל עטמהירעּב עטָארעגסיוא ערעייז רַאֿפ ,ןעטֿכינרַאֿפ נּוא ןרעמשרעצ ןוֿפ
 ,טּברעעג רּוׁשַא ןוֿפ תוירזכַא עצנַאג יר טָאה ןדַארזובנ

 לײהטנַא ןייק המחלמ רעד ןיא ןעּבָאה סָאװ ,ענעגָאלשוצ נּוא עקנַארק ,עמערָא
 :עּב רנַאל סָאד ןללָאז יז ,ןעזָאלעג הדּוהי ןיא רצנדכּובנ טָאה ,ןעמהענ טנַאקעג

 ןעננָאק זניצ ןייז םהיא ללָאז סע רעװ ןייז ללָאז םע ,ןעטיײּברַאעּב גּוא ןענהָאװ
 . ןעלהָאצ

 נוא ,רוצ ןּוֿפ גינָאק םעד ןעֿבָאוצרעטנּוא ןעּבילּבעג םהיא זיא ,םילשורי ךָאנ
 טֿכַאמעג טָאה רע סָאװ ,טדנּוּב םעד רַאֿפ ,ערפח הערּפ טימ ןענעֿבערּבָא ךיֹוא ךיז
 . ןעיריס ןיא

 טנָאקעג טינ גּוא טרעגַאלעּב רוצ טרָאטש:ןעולעֿפ יד רע טָאה רדסּכ רהָאי 3
 :רעגַאלעּב סָאד טָאה ,ןרָאװעג דעימ ,ןיוש ןענייז םיִָרְצ עדייּב ןעוו רעּבָא . ןעמהעננייא
 ּוצ נּוא ,רֹוצ ןּוֿפ לֵאיתִא גינָאק םעד ןעצטעװצּבָארַא ,טגיליוועגנייא רֹוצ ןּוֿפ קלָאֿפ עט
 נּוא ,טגנַאלרעֿפ טָאה רצנדכּובנ יװ ,עילימַאֿפ רעּבלעזרעד ןוֿפ ןרעדנַא ןייא ןעניורק
 ,טֿכַאמעג םֹולָׁש ןעּבָאה םידדצ עדייּב

 טָאה רעדיוװ ,ןעטּפינע טיט טנעֿכערעגּבָא ךיז רע טָאה רוצ טימ יװ רעגנירג
 יד טרָאטש עמעטסיװרעֿפ ַא ןוֿפ ןעֿכַאמ נּוא ןעיֹוּב רּונ טינ ןנָאק רע זַא ,ןעזיוועג רע
 רעּבָא ,טֿכַאמעג לבּב טָאה רע יװ ,טלעװ רער ןיא טדָאטש עטסֿכײר נּוא עטסנָאש

 ,ןעטּפינע יװ דנַאל ַאזַא טסּבלעו ןעטסיװרעֿפ נּוא ןרעטשרעצ רהעמ ךָאנ ןנָאק רע
 רע טָאה ,ןעקיטנַא נוא רעמיהטֿביײר עללַא .םיֹוּבעג ןרהָאי רערנעזיוט ךיז טָאה סָאװ
 רעטייוו ךיז רע טָאה םייהַא גידנעמּוק נּוא ,טרהיֿפעגקעװַא לבּב ןייק ןעטּפינע ןוֿפ
 | ,רנַאל ןייז ןעגיטסעֿפעּב גּוא ןרעסעּבוצסױא ןעמונעג

 גײז ייּב ןעּבָאה סָאװ , דנָאה ןענָאיללימ יד ןייז וצ רֶעַׁשְמ טינ רָאג זיא םע
 :יהרעֿפ ּוצ לבּב ,טסָאקעג טָאה טייּברַא יד סָאװ ,רלָאג סָאד נּוא ,טײּברַאעג םיִנָיְנַּב

 רעד ייּב ,רנַאװ ַא ןעיֹוּב טוָאלעג רע טָאה ,יֵרְמ ןוֿפ ללַאֿפנָא ןעגנילצולּפ ַא ןוֿפ ןעט

 יד רעטעמ 6 ,גנעל יר רעטעמָאליק 110 טָאה סָאװ ,לבּב נּוא ידמ ןעשיווצ ץינערג
 ןוֿפ ,רנַאו=עשירָאמ עטמהירעּב לעיֿפ יד ויא סָאד .ְךיֹוה יד רעטעמ 30 נּוא קיד
 ףיֹוא ןרעדנואווּבָא טנָאקעג םינ ךיז ןעּבָאה רעּבײרש:עטֿבישעג עשיֿבירג יד רעֿבלעוװ
 , טײקרַאטש נּוא טייקסיורג רהיא

 רֵצָנְרַכּובְנ סָאװ ,רענטרָאגטסּול עדנעגנָאה יד ןזעוועג ןענייז רעטמהירעּב ךָאנ
 ןוֿפ גינָאק םער ,סערַאסקַאיק ןּוֿפ רעטֿבָאט יד ,יֹורֿפ ןייז בעיל ּוצ ןעֿכַאמ טוָאלעג טָאה
 ןעריוּבעג רהיא ןיא גרעּב עֿכיֹוה יד ףיֹוא רענמרָאנ יד ךָאנ ןעקנעּב טינ ללָאז יז .ירמ

 עקערטש ַא ףיוא ,ןעלייז ענרענייטש עטסעֿפ רעטרערנוה ףיֹוא רצנדכּובנ טָאה , דנַאל -
 ,ןעטַאלּפ ענרעגייטש ןעגעלסיוא טוָאלעג ,טיירּב יר נּוא גנעל יר רעטעמ 900 ןוֿפ
 רעדיװ טימ ,ןעלייז עֿכלעזַא טלעטשעג רעריװ גיטרַאנעסַארעמ ןעטַאלּפ יד ףיֹוא



 239 ,לבּב עייֵנ סָאד

 עטצעל יד ויּב ,רעֿכָאה ץלַא רעטייוו יֹוזַא נּוא ,ןעמַאלּפ עטקערעגרעּבירַא עֿבלעזַא

 םרּוהט ןעטסֿכָאה םעד רַאֿפ ןועוועג רעֿבָאה זיא עסַארעט רעֿכילטסניק רעד ןוֿפ עֿפוטשי

 עגינייא דרע ןעטָאשעגנָא ןעמ טָאה ןעטַאלּפ עללַא יר ףיוא .רעױמ:טדָאמש רעד ןוֿפ

 נּוא רעמיֹוּב ןעטרַא עטסנָאש יד ןעצנַאלֿפ טזָאלעג רע טָאה דרע יד ןיא נּוא ,ְךיֹוה ןעלייא-

 =טסּול רעגיגרָאּב רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא םע ויּב , ןעצריוועג נּוא ןעמּולּב ,ןעמלַאפ:

 ןיא טגנעה ןעטרָאג רעצנַאג רעד זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טָאה ןעטייוו ןוֿפ ,ןעטרָאג

 , ןעטֿפול יד:
 =םיֹוא רּונ רּוׁשַא נּוא לבּב ןוֿפ עטֿבישעג יר ןעּבָאה סָאװ ,רעּבירש עשיֿכירג יד

 ערנעגעל יר יו רהעמ טשינ טסּואוועג ןעצנַאג ןיא נּוא ,טרָאהעג גידנלהָאצרעד גינעוז

 ערנעגנעה יד, : ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רענטרָאג עֿבילטסניק יד ןעּבָאה ,םימַארימעש ןוֿפ
 . רערנּואו:טלעוו ןעּביז יד ּוצ טנעֿכערעג ײז ןעּבָאה נּוא "סימַארימעש ןּוֿפ רענטרָאג:

 . ןעֿבַאמ טזָאלעג רצנדכּובנ רענטרָאג יד טָאה תָמֲאַּב

 ןרעסָארגרעֿפ ּוצ ןעגנומהענרעטנוא עללַא ס'רצנדבּובנ ןזעוועג ןענייז רעגיטֿביװ לעיֿפ

 ןעֿפיש ּואוו ,טיֹוּבעג טרָאטש:ןעֿפַאה רע טָאה םעד ּבעילּוצ .לבּב ןיא לעדנַאה םעד/
 חֶַפֶּת טרָאטש רעד ןיא טֿכַאמעג קרָאמ עײרֿפ טָאה רע .ןןלעטשּבָא ןענָאק ךיז ןללָאז !

 זיּב ,טנָאקעג רּונ טָאה רע סָאװ ןּוהט ּוצ טרָאהעגֿפױא טינ טָאה נּוא ,תֶרֵּפ ךייט םייּבי
 םהיא ןעּבָאה ּוצ רעד .טלעוו רעד ןיא טדָאטש:לעדנַאה עטסָארג יד ןרָאװעג זיא לבּב
 רהעו לבּב ןיא ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעינָאלָאק עשירּוי יד ןעֿפלָאהעגטימ גינעװ טיב

 ּוצ טַאהעג קֶׁשַח גינעוו יז ןעּבָאה דנַאל ןעדמערֿפ ַא ןיא יװ  יֹוזַא נּוא ,ןזעװעג לעיֿפ

 =ָאה נוא ,לעדנַאה ןטימ רּונ ןעּבעגעּב ,ײז ןוֿפ ערערהעמ ירד ,ךיז ןעּבָאה טײּברַאדרע

 לבּב ןיא ןעדּוי יד ּוצ רצנדכּוכנ זיא לֵלְכַּב ,טֿכַאמעג ךייר רנַאל סָאד יא ךיז יא ןעּב
 נּוא ,ןזעוועג ףיוה ןעֿכילגינָאק ןיא טסּבלעז ןענײז םיִרָׂש עשידּוי ,ןזעוועג טֿכעלש טיּב
 , טֿכַאמעג רָאטסינימ ןעטסרע ןייז רַאֿפ רע טָאה ןלַאינָד

 ?ֿכילרעה ןיא יֹוזַא טייקסיורנ ןיא יװ ,עֿפומש עטסֿכָאה יד טֿכײרגרעד טָאה לּבּב
 :ָאה טײקֿכייר נּוא רֹוכָּכ רעד רעּבָא . ןעטייצ ס'רצנדנּובנ ןיא רּונ ,טײקֿכײר נּוא טייק
 =יורג רעד זיּב ,טֿכַאמעג גיהטומרעּביא נּוא ץלָאמש רעטלָא רעד ףיוא ץ'רצנדכּובנ ןעּב
 ןייז רַאֿפ יו רהעמ ןזעוועג טמהירעּב טלעוו רעד ןיא זיא סָאװ --- ,רצנדכובנ רעמ
 ּוצ ךייר נּוא סיֹורג , גנושררעה עטּוג נּוא ענּולק ןייז רַאֿפ ,הָמָחֶלַמ ןיא הטומנעדלעה
 רּונ טסייוו סָאװ ,טָאּפפעד רעשיררַאנ ַא ןרָאװעג זײװכעלסיּב זיא --- דנַאל ןייז ןעֿכַאמ
 . ןעּבעגּוצָֿאנ תווֲאַּת עסּואֵמ ענייז גּוא ןערהיֿפּוצסיױא ןעזירּפַאק עדליוו ענייז

 סָאװ ,עּומַאטס רענעדלָאג רעד טימ עטֿבישעג יר ןענָאמרעד ּוצ גּונעג זיא םע
 נּוא ,,ןעקּוּב רהיא ּוצ ךיז ןללָאז ןענַאהטרעטנּוא ענייז עללַא ,ןלעטש טָאלעג טָאה רע
 טא = = ןעּבָאה הָיְרֲעו לֵאָׁשיִמ ,הָיְנַנֲה ,עּבעיל םהיא גידנָאמש ,ענייז םָאװ ,םעד ּבעיל ּוצ

 ;עסייהעג ײז רע טָאה ,ןעקּוּב ךיז טנָאקעג םינ גּוא טלָאװעג טינ עּוטַאמס רעד ּוצ
= .- 
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 : .עטֿבישענ:טלעוו יד 2107

 דצ םּיִא ,טלהָאצרעד לֵאינְר ןיא ןּוֿפרעד טרעװ סע יװ ,ןענערּברעֿפ רייהרעגידעּבעל
 : ,ןרָאװעג זיא רע גיהטּומרעּביא נּוא שיטָאּפסעד יװ ,ןעֿפײרגעּב

 ךייז רַאֿפ טֿכַאמעג םיֹורג יֹוזַא טָאה רע ןעֿבלעװ ,לאינד םהיא טָאה טסיזמּוא

 :טסּבלעז ,חּכ םנעשנעמ ַא זַא ,טנָאמרעד לָאמ ערערהעמ םהיא ,טֿפַאשיירטעג גּוא הָמָכָח

 רצנדכּובנ ,רע סָאװ ,טֿכַאמ יד טסּבלעז נּוא ,לּובָנַא טָאה ,רעשררעה ַא ןוֿפ טֿבַאמ יד

 ןעזירּפַאק .ערליוו נּוא עטסילעג עֿבילרנָאש ףיֹוא ןעגנערּבסיוא טינ רע ךיֹורּב ,טָאה

 יטָאה רלַאּב ,ןעֿפלָאהעג טייצ עצרּוק ַא ףיוא רּונ ןעּבָאה רייר ס'לאינד ,ןערהיֿפּוצסױא

 יו ,ןזעוועג טָאּפסעד רעּבלעזרער רעריװ זיא נּוא ,רָסּומ םעד ןעסעגרעֿפ רצנרבּובנ

 {ײללַא ךיז טַאהעג טינ טֿכַאמ יד ןיֹוש טָאה רע , ןרָאװעג רּוטַאנ ןייז ןוֿפ ןיוש זיא רע

 , ןעשררעהעּב ּוצ
 =עג הֶיַח יא ,רעטלָא רער ףיוא ,רצנדכּובנ זיא ,טלהָאצרעד לאינד יװ

 בּוא רעיהט ַא יו 7 ,ןעטלַאהעגֿפױא ךיז דלַאװ ןיא רֶרֵסְּכ רהָאי ןעּביז ,ןרָאװ
 =עגנָא תַעַנּוׁשְמ ַאזַא ךילקריו ץרצנדכּובנ ףיוא זיא ּוצ ,סקָא ןייא יװ ןעסענעג זָארג
 יא רע זַא ,טֿפָא ךז טֿפערט םע יװ ,טעדליּבעגניֵא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעללַאֿפ
 תֹייַח יד טימ טרָאד נּוא ןעֿפָאלטנע דלַאװ ןיא ךילקריוו םעד ּבעיל ּוצ זיא נּוא ,הֶיַח ַא
 רָאֿפ רּונ לאינד סע טלעטש ּוצ ,עֶנּושְמַַא יװ טרהיֿפעג ןעּבעל טעדליװרעֿפ ַא ךיילגּוצ

 ףיוא ץרצנדכּובנ ןוֿפ ןעּבעל ערליוו סָאד ,ןזעוועג זיא רעגייטש ןייז יװ ,לָשָמ ַא ןיא
 ינ ְךֶרֶע ןייק נּוא רּועיִׁש ןייק טסַאלַאּפ ןייז ןיא טסּבלעז טָאה רע יװ ,רעטלָא רער
 ןוֿפרער ןעמ טהעז םללַאֿפנערעי רּונ ,ןעגנוגײנ עשיריהט עדליװ ענײז ּוצ טסּואוװעג

 ֿבנּושררעה ַאזַא ןעֿבלעװ ּוצ ףוס םעד נּוא הוה זעֿכילגינָאק ם'נוֿפ טײהנעּברָאדרעֿפ יד
 . ןערהיֿפ טנָאקעג ןיֹוש טָאה

 ,טשררעהעּב טלעוו עּבלַאה ַא טָאה רע ,טריגער רצנדכּובנ טָאה רהָאי 40 יו רהעמ
 דנוזעג ןייז רּונ טינ טָאה סָאד נּוא ,תֹווֲאַּת ענייז ּוצ ןזעוועג טֿכענק ַא זיא ןײללַא רע רּונ
 . ןעּבָארגעגרעטנּוא רנַאל ןיז ןוֿפ טֿכַאמ יד ךיוא רעּבָא טֿבָאװשעגּבָא דנַאטשרעֿפ נּוא

 םינ זיא רעֿבלעװ ,ְךָדֹורְמ ליִוֲא ןהּוז ןייז םשררעהעג רהָאי 9 טָאה םהיא ךָאנ
 ערערנוועּב ,רע יװ ןַארימ ַאזַא טינ ךיוא רעּבָא ,רעטָאֿפ רעד יװ ןזעוועג רלעה ַאזַא
 גינָאק ןעשירוי םעד .ןערּי ענעּבירטרעֿפ יד ּוצ ןעזיװענסיֹורַא רע טָאה טייקסטּוג
 רלַאּב רע טָאה ,ןעטלַאהעג הָחיפְּת ןיא רהָאי 87 םהיא טָאה דעטָאֿפ ןייז סָאװ ,ןיֵכָיֹהְי
 גוא טכַאלַאּפ ןיא ךיז ייּב םהיא ןעטלַאהעג ,טֿכַאמעג םיֹורג םהיא נּוא טײרֿפעּב
 ןייז ןיא .עגינָאק עטֿפָאירעטנּוא ערערנַא עללַא רעּביא רֹובְּב טימ טנעֿבײצעגסיױוא םהיא

 ּוצ ןעּבָאה ןעדּוי נּוא ,טֿכַאװעגֿפױוא ךיז טסייג רעשידוי רענעֿבָארּבעג רעד טָאה ,טייצ
 =רָאדרעֿפ יד ןיוש זיא לעיֿפוצ רּונ ,ןרעוו ּוצ טֿכירעגֿפױא ךיג ןעּביױהעגנָא ןעֿפֿפָאה

 ןעּבָאה ןעטנַאגירטניא נּוא םיִסיִרְס ,רעּבײװ ,ףיוה ןעֿכילגינָאק ןיא ןזעוועג טייהנעּבי
 גייז טסּבלעו נּוא ,ןזעװעג רנָאה יר ןיא ייז ייּב ןיֹוש זיא גינָאק רער ,טשררעהעג
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 טינ יהָאי פ עצנַאנ ןייק ןענייז סע .ןעטלַאהעג טֿכַאמ רעייז ןיא יז ןעּבָאה ןעּבעל
 .רעגָאװש רענעגייא ןייז םהיא טָאה ,ןּוהמעגנָא ןיורק יד טָאה ְךֶרֹורָמ ליִיֲא יו רעּבירַא

 זיא רע ;ןעמּונעג ןיורק יד ךיז טָאה נּוא ,טדיוטעג ,ןנַאמ ס'רעטסעווש ןייז ,רַסֵא-ַנְרִנ

 ןעגנַאנעגרעּביא זיא הָכּולְמ יד נּוא ,ןעּברָאטשעג זיא נוא ןרָאװעג קנַארק רלַאּב רעּבָא

 טּברעעג ן'רצנדכּובנ ןעדייז ןייז ןוֿפ טָאה רעֿכלעװ ,ךדורמ-שַּבל ןהּוז ןעגנוי ןייז ּוצ
 נּוּב ַא ןעּבָאה םהיא ןעגעג .הטּומנעדלעה נּוא לֶכֵׂש ןייז טינ רעּבָא טייקרליוו ןייז רונ
 ,טריומעג םהיא ןעּבָאה נּוא עטײלֿפױה נּוא ןערָאטסינימ ענעגייא ענייז טֿבַאמעג םד
 לֶבָּב ןוֿפ ןיֹורק יד ךיז טָאה ,עילימַאֿפ רעֿכילגינָאק ןוֿפ טינ רָאג ,יײז ןּוֿפ רענייא
 , ןּוהמעגנָא

 ןועוועג ּוליַּפֲא זיא רע ,ןעסייהענ גינָאק רעיינ רעד טָאה (אגטטמ2:8) ריִאָנּובנ
 סָאד יװ ןענַאטשרעֿפ טָאה סָאװ ,רעשררעה ןייק טינ רעּבָא ,שנעמ רעשיגרענע ןייא
 קלָאֿפ סָאר ןעּברָאדרעֿפ יװ טסּואװעג טּוג טָאה רע .ןעשררעהעּב ּוצ דנַאל עסיֹורג
 ַאטשרעֿפ טָאה נּוא , םירש ענייז ןּוֿפ נּוא גינָאק ם'נוֿפ גידנענרעלּבָא ךיז ןרָאװעג זיא
 ןעטֿכיררעֿפ ּוצ סָאד יװ רּונ , ןערהיֿפ טינ סטּונ ּוצ ןנָאק טײקנעברָאדרעֿפ ַאזַא זַא ,ןענ
 קלָאֿפ ם'נוֿפ נּוא ףיֹוה ם'נוֿפ תֹודָמ ענעּברָאדרעֿפ יד טָאטשנַא .טסּואיועג מינ רע טָאה
 נּוא םיאיבנ יד ,עטרהעלעג עשירּוי יד ןעטָארסיֹוא ןעמּונעג ךיז רע טָאה , ןעטָארוצסױא
 :רָאֿפ םהיא נּוא טגָאזעג קלָאֿפ םעד רֶסּומ רעייז טֿפָא ןעּבָאה סָאװ ,טייל ענולק
 ןענייז םע .טײהנעּברָאררעֿפ ַאזַא ןיא טּכעל סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ ףֹוס םער טלעטשעג
 פֿװ ַא םהיא זיִּב ןיֹוש ןעּכָאה סָאװ ,ןערּוי יד סָאװ ,ןזעוועג ןעֿכַאזרּוא ערערנַא ךָאנ
 ןייז טימ ןייז ןעדעירֿפּוצ טנָאקעג טינ ןעּבָאה ,לבּב ןיא טלעיּפשעג עללָאר עגיט
 נַאֿפעג יד ןוֿפ םענייא טײרֿפעּב רע טָאה ןרָאװעג גינָאק זיא רע יװ דלַאּב ,גנושררעה
 :8יוא דנַאל ןייז ןיא ןרהעקמּוא ךיז טּביֹולרע םהיא טָאה נּוא ,רוצ ןּוֿפ ןעטסריֿפ ענעג

 םעּב ּוצ טנעװעּב ענעגנַאֿפעג עשירּוי יד טָאה סָאד ;הָכּולְמ עשב ןייז ןלעטשּוצ
 ןרעֿפמנָא ּוצ ײז טָאטשנַא רעּבָא ,ןעּביױלרע ךיוא יז סע ללָאז רע ,ץדיאנּובנ ײּב ןעט
 לֹודָנ ןַהֹּכ םעד ,קֶדֶצהְי ןָּב ַעֶׁשֹוהְי ,רעהעטשרָאֿפ רעייז רע טָאה ,רײר עמּונ טימ
 זיא ןָפֹוא ןעֿבילרעדנּואװ ַא ףיֹוא רּונ נּוא ,ןענערּברעֿפ ןעסייהעג ,לעקינע ַא ם'הָיְרָׁש

 גּוא ןעֿפרָאװעגנײרַא הֶסיִפָּת ןיא לעיֿפ רע טָאה יז ןּוֿפ עגיּביא יד ,ןרָאװעג לּוצִנ רע
 ,טײּברַא ערעווש ּוצ ןעגנואווצעג ןערּוי לעיֿפ

 :לעװ ,םֶרָּפ ךלמ ׁשֶרֹוּכ ןוֿפ ןעמָאנ רעד טרָאהעג ןיֹוש ךיז טָאה טייצ רענעי ּוצ |
 ןענעֿפָא ןייא םעד ךרּוד ןיֹוׁש טָאה נּוא ,ידמ ךײרגינָאק סָאד ןעמּונעגנייַא טָאה רעֿפ
 :עג טלהָאצרעד םּוּטעמּוא ןיֹוש זיא ןישרֹוּכ ןוֿפ .לבּב ּוצ ןעמּוקּוצ ּוצ טַאהעג גע -
 ,ןהעטשעּב טינ םהיא ןעגעג ןנָאק רענייק סָאװ ,דלעה ַא רּונ טינ זיא רע זַא ,ןרָאװ
 טינ ןעדַאש ןײק טוהט סָאװ ,רעשררעה רעגּולק נּוא רעטוג ַא ךיוא זיא רע רעּבָא)
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 .ןייא טמהענ רע סָאװ ,רעקלָאֿפ יד טינ נּוא טדָאטש יד טינ ,המחלמ ןיא טסּבלעז
 שֶרֹוּכ ללָאז רעסעּב זַא ,טלָאװעג ןעּבָאה טסּבלעז םיִדָׂשַּכ יד ןּוֿפ לעיֿפ יװ יֹױזַא גּוא

 ?ייא ענייז ןוֿפ ןערייל לעיֿפ יֹוזַא ללָאז קלָאֿפ עצנַאג םָאד רערהע ,דנַאל רעייז ןעמהעננײַא

 ןיא ןעֿפֿפָא עטרהעלעג עשירוי יר ןעּבָאה ,םיִרָׂש נּוא עגינָאק ערליוװ עשיטָאּפסער ענעג
 .ָֿאירעטנּוא עללַא רַאֿפ גּוא לבּב רַאֿפ ףליה יד זַא ,ןעגירערּפ טנָאקענ ןעסַאג עללַא
 ןיוש ללָאז רע ,טרַאװעג ךיוא ןײללַא ןעּבָאה גּוא ,ן'שרוּכ ייּב רּונ זיא ,רעקלָאֿפ עט
 ? .ןעמוק רעֿביג סָאװ

 .ֿפיוא ליח ןעסיורנ ַא ּוליִפֲא טָאה רע ,ןהעזעג ךיֹוא רהַאֿפעג יד טָאה .דיִאַנּובַנ ==
 (* רַצאַׁשְלַּב ןהּוז ןייז םימ טלייהמעג טֿבַאמ עֿבילגינָאק ןייז טסּבלעז טָאה נּוא טלעטשעג
 ,ןעּבילּבעג לבּב ןיא זיא רצאשלּב ,ןייז ּוצ רעקרַאטש נּוא ןעשררעה ּוצ ןעייווצ ןיא ידּכ
 לֶבָּב ןעטיהרעֿפ ּוצ טרָאד ,ָאּפּפיסרָאּב ןיא טצעזעּב ךיז טָאה ןײללַא דיאנּובנ ,רע נּוא
 .ןעװעג טסיזמּוא נּוא טָאּפש ּוצ ןיֹוׁש ןענייז לעטטימ עללַא יד רעּבָא .ן'שרֹוּכ ןּוֿפ
 ןיוש טָאה ןעמ ,טריזילַארָאמעד דנַאל ןעצנַאנ ןיא קלָאֿפ סָאר ןועװעג ןיוש זיא לעיֿפ ּוצ
 יװ טרַאװעג טָאה ןעמ ןעֿכלעװ ףיֹוא ,ן'שרוּכ ןעגעג ןעֿפּפמָאק ּוצ טַאהעג טינ טֿכַאמ יד
 ,גינָאק םענעגייא ַא רובַא ןייא ןוֿפ רעײרֿפעּב ַא ףיֹוא

 ןעּבָאה ןעצניװָארּפ עמייװ ,ןזעװעג ךילניישנעגיֹוא ןיוש זיא לבּב ןּוֿפ ללַאֿפ רער
 ןוֿפ טסּבלעז לבּב ןעּבָאה רעקלָאֿפ עֿבילרנַײֿפ ערמערֿפ ,ןעסיײרּבָא ןעּבײהעגנָא ךיז
 ּוצ ,ןוהמ ּוצ רעהירֿפ סָאװ ,טסּואװעג םינ טָאה ריאנּובנ .ןעסירעג ןעטייז עללַא

 ןעטלַאהעּב ּוצ ,רנַאל ןייז ףיֹוא ןָא ןעללַאֿפ םָאװ ,םעדנַאּב-רעּבױר יד טימ ןעטיירמש
 .טֿבירעג ךיז טָאה ןעמ ןעֿכלעװ ףיֹוא ,ץשרֹוּכ ןעגעג דלַאּב ןעטיירטש ּוצ חֹּכ ןייז
 ,רעּפרָאק םענעּברָאטשעגּבָא ןעטלױֿפוצ ַא ּוצ ןזעװעג ןעֿבילגעג טייצ רענעי ּוצ זיא לבּב
 ּפּורמ ןעלױֿפ םעד ,לעגױֿפּבור ײלרעללַא ּוצ ךיז ּוצ טהיצ ַחיֵר:ןעּפורט רעד סָאװ
 רער ןיא רעלרָא רעגיטֿכָאמ רעד ןעגױלֿפעגנָא זיא טָא רּונ ,ןעסייררעצ ּוצ רעקיטש ןיא
 המחלמ ןהָא רָאג שַעְמִּכ נּוא , יִדָמ ןּוֿפ חַצֵנְמ ןעגיטֿבָאמ םעד ,ץשרוּכ ןוֿפ טלַאמשעג
 ; רצאשלּב גינָאק םענעקנורטעּב םער טריוטעג ,ןירַא לבּב טרָאמשטּפיױוה יד ןיא רע זיא
 זיא ױזַא נוא ,ןעּבעגרעּביא רנָאה יד ןיא ןײללַא םהיא ךיז טָאה דיאנּובנ רעמָאֿפ ןייז
 ענייא רּונ ,רעקלָאֿפ גּוא רערנָאל ףיֹוא ןירעשררעה רעטסָארג רעד ןוֿפ ,ןרָאװעג לבּב
 ,םרפ דנַאל ןעגיטֿכָאמ םעד ןוֿפ ןעטסניד יד ןוֿפ

 טרָאמש יד טרעגַאלעּב שרֹוּכ טָאה רהָאי ײװצ זַא ,טלהָאצרעד טָאדָארעה
 יי יי:

 ןהּוז ם'ריאנובנ רצאשלּב רעד זיא רשּפָא ,ןהוז ַא ס'רצנדכּובנ רַאֿפ ן'רצאשלּב טנעֿכער לָאינד (*
 רגַאה ךילטטָאג ַא סָאװ ,דנעבָא םענעי ןיא זַא , טלהָאצרעד ןײללַא לַאינד רּונ , רערעדנַא ןייא ןועוועג

 לבב ניא , ןערָאװעג טריֹוטעג רנָאשלּב זיא ,ןיִמָרַּפּו לַקְּת הֵנְמ הָנְמ : ןעּבירשעגנָא רעטרָאװ יד טָאה
 . ןעללַאֿפעג זיִא
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 ,ןעסײרּוצנירַא ךיז םדָאטש ןיא ןעּבענעגניײא םהיא ךיז טָאה םעד .ךרּוד רּונ נּוא ,לבּב
 =עּבילּבעג ןעקּורמ םעד ךרּוד נּוא ,ןעגיֹוצעגּבָא תֶרֶּפ ןּוֿפ רעססַאװ סָאד טָאה רע סָאװ
 רער זיא ,ןירַא טדָאמש ןיא רעומ רעד רעטנּוא טהעג ךייט רעד ּואװ ,טרָא םענ
 =עג סיֹורג יֹוזַא זיא ,טָאדָארעה טלהָאצרעד ,טרָאטש יד ,לבּב ןיא ןײרַא רענייז ליח
 ץלַא ןיֹוש ןעסַאג עטסעררָאֿפ יד ןיא ןעּבָאה ליח ןייז טימ שרֹוּכ דנרהעוו זַא ,ןזעוו
 =נורטעג גּוא ןעסעגעג ךילהָארֿפ ןעסַאג עטסלעטימ יד ןיא ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעמּונעגנייא
 ךיֹוא זיא רעּבירַאד ,טרָאמ ןיא ןיוש זיא אֵנֹוש רעד זַא ,טסואוועג טינ נּוא ןעק
 . ןרָאװעג טריומעג טסַאלַאּפ ןייז ןיא ללַאּב ןֿכילהָארֿפ ןעטימ ןעטֿכער ןיא רצאשלּב

 ,ןרעטשרעצ סָאװ ,ןעדלעה המחלמ עדליװ ענעי ןוֿפ ןועװעג טינ זיא שרֹוּכ
 ןרעוװש ַא ןָא ןעגעל נּוא ,ןייא ןעמהענ יז סָאװ ,דנַאל סָאד ןעטסיװרעֿפ גּוא ןעֿבערּבּוצ
 המחלמ טסּבלעז םיִמֲחַר ימ טָאה רע ,ייז ךיז םינרע סָאװ ,קלָאֿפ סָאד ףיֹוא ךָאי
 :עג ץנַאג לבּב טָאה רע ,טריגער רֶסָח טימ גידנָאטש ךךיֹוא טָאה רע יװ ,ןעמלַאהעג
 ענעגייא ןּוֿפ שטָאח ,רעשררעה ןּוֿפ םײרֿפעּב רּונ קלָאֿפ טגינייּפעג סָאר , ןעזָאל

 ,עדמערֿפ יװ רעגרָא טגינייּפעג םע ןעּבָאה עֿכלעװ רעּבָא ,רערירּב
 ןיא ,ןעינַאמַארַאק ןיא טקישרעֿפ רע טָאה עילימַאֿפ רעצנַאנ ןייז טימ ן'דיאנובנ

 רע טָאה לעקינע ןייא ס'רצנדכּובנ נּוא ,טרָאמש ענעמּונעגנייַא עמייוו יד ןוֿפ ענייא
 :ָארפ עשיורעפ ענייז ןוֿפ ענייא ףיֹוא יװ לבּב רעּביא טֿכַאמעג רָאטַאנרעּבּוג ַא רַאֿפ
 . ןעצניוו

 =רעֿפ ,םילשּורי טֿכַאמעג ברח רצנדנּובנ טָאה רעהירֿפ רהָאי 10 טימ ךרע ַא

 ,טריוטעג לייהט ַא ,הדּוהי קלָאֿפ סָאד ,דנַאל סָאד טסיװרעֿפ ,שרקמה-תיּב סָאד טנערּב
 ןיא עגירּביא יד נּוא ,דעדנָאל ערעדנַא ןיא נּוא שּוּכ ,םירצמ ןיא ןעּבירטּוצ לייהמ ַא
 ןיוש טעװ גיּבייא : ןעניימ טנָאקעג טָאה ןעמ נּוא ,טרהיֿפעגקעװַא ןעטייק ןיא לּבּב
 ןייז יו הדּוהי קלָאֿפ סָאר זיא ןרָאלרעֿפ ,ןייז טינ שרקמה תיּב ןייק ,םילשּורי ןייק
 .טלעיּפשענּבָא עטֿבישעגטלעוו רער ןיא צ ןייז ןיוש טָאה גּוא ,טסיװרעֿפ זיא דנַאל

 גּוא רענָאש ,רעסָארג יז טָאה רע ,טיֹוּבעג לבּב טָאה רצנדבּובנ רעּבלעזרעד
 םָאה רע .טייצ רענעי ּוצ טלעװ רעד ןיא טרָאטש עללַא רַאֿפ טֿכַאמעג רעֿכײר

 דנַאל סָאד טָאה רע ,םילשּורי יװ ערעסָארנ נּוא ערעקרַאטש לעיֿפ טיוּבעג ןעגנּוטסעֿפ
 גָאנ נּוא טייוו טָאה 2 ןוֿפ טֿכַאמ:רעשררעה יד רַאֿפ ;טכַאמעג גיטֿבָאמ נּוא םיורג
 ,םיֹורג יֹזַא לבּב טעװ גיּביא : ןעניימ טנָאקעג טָאה ןעמ נּוא ,טרעטיצעג טנעה
 רעדנָאל רעּביא ןירעשררעה יד ױז טעװ גיּבייא ,ןייז ךייר נּוא גיטֿבָאמ ֹזַא
 -ררעה:רעדנָאל נּוא ?רעקלָאֿפ ןיא טייקגיּבייא ןייק .ָאטשינ רּונ ; ןעּביילּב רעקלָאֿפ נּוא
 זיא לבּב נּוא ןעללַאֿפעג ןיא םילשורי טניז רהֶאי גיצּביז רעּבירַא ןענייז םיוק ,גנּוש
 :נַאל רערעווש ַא ךָאנ טינ ,ןעללַאֿפעג . ןעללַאֿפעג לבּב ךיֹוא זיא ,ןרָאװעג ןעּביײהעג
 ,ןערלעה ערהיא ןּוֿפ גנּוגנערטשנַא רעגנַאל נּוא רערעווש ךָאנ םינ ,המחלמ רעג

 ער שי
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 ,עטכישעג:טלערוו יד

 בה

 רונ , םילשּורי ןּוֿפ ןערלעה יד יװ ןעללַאֿפעג ןרעיומ ערהיא רעטנּוא ןענייז עֿפלעװ
 רע סָאװ ,םיֹוטש ןעטסגנירג םער ןוֿפ טללַאֿפ סָאװ .רטועקנּורטעּב ַא יװ ןעללַאֿפעג
 ,טייז ַא ןוֿפ טמּוקעּב

 טסניד ןייז רַאֿפ לבּב ןירעשררעה טצלַאטש יר טָאה סָאװ ,ׁשֶרֹוּכ רעּבלעזרער
 ,טֿבירעגֿפוא הדּוהי קלָאֿפ עטעטֿבענקעג דלײוועג רעּביא ,סָאר ךיֹוא טָאה ,טֿכַאמעג

 רעייז ןעטֿבירּוצֿפױא ,םילשורי רעייז ןעױּבּוצֿפױא טקישעג דנַאל רעייז ןיא ןערוי יד
 עסיורג ןייז טסרע ללָאז סָאװ ,קלָאֿפ גיטֿפָאמ שירֿפ ַא קירּוצ ןרעוװו ּוצ נּוא דנַאל
 ךָאנ ןענייז סע נּוא ,ןעליּפש ןעּבײהנָא עטֿבישעג:טלעװ רער ןיא עללָאר ענעּבַאהרע
 ערעייז טיט ןעגנורדנָא עסיורג עללַא עזיר ועּבָאה סָאװ , ןזעוועג טייל עטלַא ןערוי ןוֿפ
 ,ןהעזעג ועגיוא
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 .עטכישענ עשירוי יד

 לעטיּפאק עטשרע סאד

 ןענכ ןייק ןעדוי יד ןּופ גנורעדנאוונייא רעד ןּופ

 ,(1435--1088) ךלמ ןעשידוי ןעטשרע םעד זיב

 ןעּבעל עלערוטלוק גנּוא עט סָאד .ןענּכ דנַאל ןוֿפ רעטקַארַאֿפ נוא עגַאל יד
 , ןענּכ ןייק ןעמּוקעג ןענייז ייז רעדייא ךָאנ תומחלמ עשידּוי .ןענּכ ןיא רעקלָאֿפ יד ןיֿפ
 עלערוטלּוק נוא יעשיטילָאפ סָאד .תונוחצנ נּוא תומחלמ ענייז ,עשוהי .ונבר השמ
 . גנַאגרעטנוא רעשירוי רעגנַאלטייצ רעד . םיטפוש יד . ןענּכ ןיא ןעדּוי יד ןוֿפ ןעּבעל
 ןעגעג ךלמ ַא ןעגנַאלרעֿפ ןערוי , םיאיבנ עטשרע יד נּוא םישעמ ענייז ,איבנה לאומש

 . ןעליוו ם'לאומש

 םָאד טגעיל תֶרֶּפ ךייט ןעסיֹורג םעד נּוא םַי ןעשידנַאללעטימ םעד .ןעשיווצ

 עגידמַאז , רעדלעֿפ עטסוּפ זיא דנַאל םעד ןּוֿפ לײמ עטסלעטימ יד ,ןעיריפ דנַאל

 עשיּבַארַא) בֶרֶע רָּבְרִמ רעד ּוצ ויּב קעװַא ךיז ןעהעיצ עֿכלעװ ,עטנהָאװעּבנּוא .נּוא

 | ?טֿכּורֿפ םלַא ,רעסעּב סלַא רנַאל סָאד טרעװ רעּבָא םי םּוצ רעטנעהָאנ סָאװ ,((עטסיװ
 | ךיױד ןעסיררעצ יװ םע זיא םי ןוֿפ גערּב םעד טֿבײרגרעד דנַאל סָאד רעדייא ,רערַאּב
 | רעד :להָאט םעד ןיא ךיז ןעהעיצ ןעֿכײמ יײװצ .להָאמ ןעֿפעיט ןעסיורג ץנַאנ ַא
 להָאט םעד ןוֿפ ןעֶטייֵז עדייּב ףיֹוא . ןֹופָצ ּוצ םעטנָארָא רעד נּוא טייז םֹורָד ּוצ ןֵדְרַּי
 ,ןֹומְרָה א ןֹונָבְל :נרעּב ,עטקערעּב יינש טימ ריִמָּת ,עסיורג ײװצ יד ןהעמש
 .ענערעישרעֿפ ןוֿפ טצעזעּב ןעװעג זיא םי ןוֿפ גערּב רעלָאטש רער .(ןֹונבל-יטנַא)
 .םֹורד ּוצ גּוא (רעיצינעהֿפ) םיִרֹוצ יד ןעסעזעג ןענייז טייז ןופצ ּוצ ; רעקלַאֿפ עניילק
 ,לָאהט ןיא יװ יוזא ,ןומרח נּוא ןונבל ןּוֿפ ליהמ ןרעֿכעה םעד ןיא .םִּתָׁשִלַּפ יד א

 ,רער .קֶׂשָּמַר טרָאטשטּפױה רעײז טימ םימ רַא יד ןעסעזעג ןענײז ,םעטנָארָא ןּוֿפ |
 ! ענרעישרֿפ ןוֿפ טנהָאװעּב ןעוועג ןענײז ,םּורַא גרעּב יר טימ ןדרי םּורַא םָאװ לָאהט | |

 עמַאס יר זיא דנעגעג יד . ןַעַנַּכ : ןעסייהעג טָאה דנַאל עצנַאג םָאד ,רעקלעֿפ עניילק}
 א |
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 , ךיז רַאֿפ רערערעי טּבעלעג רעטיװ יז

 .עטֿפישעג2טלעוו יד 4

 גּוא ןעלטיײט ,רענטרעגנייװ עסיורג נּוא שימַאק:רעקוצ טסקַאװ טרָאד . עטסרַאּבטֿכורֿפ

 , רעמױּבטֿורֿפ ענערעישרעֿפ ךָאנ נּוא םיִבָלּול גּוא םיִנֹורְתֶא , ןעגײֿפ
 , טרעדנַאװעגנייַא ןעדּוי יד ןעּבָאה דנעגעג רעד ןיא
 =נוא טּבעלעג ןעּבָאה ,םיִמָבָׁש ,טגָאועג רעגיטֿביר ,רערָא ,רעקלָאֿפ עניילק יד

 רעמָאט ; דנַאל ןיא םֹולֵׁש ןעװעג זיאס ןֵמְז לָּכ ןרעדנַא םער ןוֿפ רענייא גיגנעהּבַא
 זיא רעֿבלעװ אנוש א ,ןעסיֹוא ןוֿפ אֵנֹוש רעקרַאטש ַא םיּפע ןעמּוקעגנָא רעּבָא ןיִא
 :עג הָמָחֶלַמ םענייא ןיא נּוא ,תַחַא-דַי טֿכַאמעג ײז ןעכָאה ,עלַא רַאֿפ הֶנָּבַס ַא ןעװעג
 ןעּבָאה ,אנֹוש ןוֿפ ןערָאװעג רֹוטָּפ ײז ןענייז םיֹוק ,אנֹוש םענײמעגלַא םער טימ ןעטלַאה

 ;ער ,ךַארּפש רעײז .(םֵׁשייַנְּב ןע טימ ע ס ןעסייהעג ןעּבָאה רעקלָאֿפ עלַא יד
 גנייא יז ןעּבָאה דניֿפ ענײמעגלַא ערעייז ךיֹוא יװ ןעּבעל ךילטֿכישעג רעײז ,ןָאיגיל
 ,יײז ןעּבָאה רּוטלּוק עגידנָאטשיטסּבלעז ענעגייא ןייק ,ןעטלַאהעגנעמַאזוצ נּוא ןעדנּוּברעֿפ
 2 רעד ןוֿפ טצעזעגנעמַאװצ ןעװעג זיא רּוטלּוק רעײז .טַאהעג טינ ,ןעגָאז ןעמ ןעק
 .גנּורהירעּב ןיא ןעמוקעג טֿפָא רעײז ןענייז יז עֿכלעװ טימ לֵבָּב נּוא םִיַרְצֶמ ןּוֿפ רּוּמ
 רהָאי 1500 ןיא ןָאש טלעקיװטנע ךיז טָאה --- עשיטַאיזַא רעדָאֿפ -- רּומלּוק יד טָא
 ,ערעטלעינַא ענייא : ןעטֿפירש ײלרעײװצ טַאהעג ןעּבָאה יז ,טרּוּבעג םוטכירק רַאֿפ
 דנּוא ײװצ ןּוֿפ ערעגנּוי ַא ענייא גּוא ,ןעֿפילנָאריה עשיטּפיגָא יד ּוצ ךילנהָא טַעַמַּכ
 2,000 ןוֿפ ךֶרֶעינַא טלעקיוװטנע ײז ייּב ךיז טָאה עֿכלעװ ,(ןעטנַאנָאזנָאק) תֹויְתֹוא גיצנַאװצ
 ךילֿכָא:טּפױה ךיז טָאה עֿכלעװ ,רוטַארעטיל עטלַאנַא טַאהעג ןעּבָאה ײז ,ק ,8ֿ רהָאי
 םירצמ טימ לעדנַאה ןעפיורג ַא טרהיֿפעג ןעּבָאה יז ,ןעגַארֿפ עזָאיגילער טימ טגיטֿפעשעּב
 :עג טלעקיװטנע קרַאטש ךיֹוא זיא עירטסּודניא ,אּפּוריא טימ ךיוא גוא לבּב טימ נּוא

 ןיא ,טֿבַאמעג עירטסורניא רעד ןיא ןעגנּודניֿפרע סעיֿפ ןעּבָאה ײז גּוא ,יײז יב ןעװ

 טגיניײארעֿפ רּונ ןעּבָאה ײז ,ןָאמענֿפױא םינ םעיינ עגיטֿביװ ןייק ײז ןעּבָאה טסנּוק רעד

 ןיא ןעּביױלג ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא הָנּומֲא רעײז . םירצמ ןוֿפ נּוא לבּב ןוֿפ טסנוק יד
 רעדָא םיטבש ,ןעילימַאֿפ ,רעזייה : טצישעּב ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעטסײנ ענערעישרעֿפ
 2ּוצ ,(רעה) לעב ןייז טַאהעג ךיז טָאה טרָא רעדעי ,טבש רערעי ,ןעדנעגעג עצנַאג
 ,(ןירעה) 'תילעּב, ןיטטָא ג יד טריטסיסקע ײז ײּב טָאה לעּב טטָא ג םעד טימ ןעמַאז
 רעֿכע ה ,רעטטמָאנ יר רע ּביא ,אָתְרֶּתְׁשַא, ןעֿפורעג ךילנהָאװעג טָאה ןעמ עֿבלעװ
 רער רעֿבעה ךָאנ ;הָנָבָל רעד ןּוֿפ נּוא ןּוז רעד ןּוֿפ רעטמָאג יד ןעהעטש ,ײז ןּוֿפ
 רעײו . רעטמָאנ ערערנַא ענערעישרעֿפ ךָאנ גּוא ,טלעװ רעד ןוֿפ ,לעמיה ןּוֿפ טטָאג
 םיִניֵר ְךַס ַא ןיא ןעּבעירשעגרָאֿפ ןעװעג ןענייז ,טנעדרָאעג ןעװעג זיא טסנידסעטמָאג

 ערעײז --- ןעשנעמ ּוליִפֲא להָאמטֿפָא -- תֹונָּבְרֲק ןעגניירּב ןעגעלֿפ ײז .םיִנָהְנִמ .גּוא
 .ײעג ןעּבָאה :טערליּבעגסיֹוא טּוג ןעװעג ײז ןענייז טֿױניה רעשיטילָאּפ ןיא . רעטטָאג
 . ןִיעיֵלְּכ עמוג גּוא "ןעגָאװםיר ענרעזייַא, ,ןעגנוטסעֿפ טָאהי



 - ןעּבָאה ןעדּוי יד א ,רעקלָאֿפ יר ןּוֿפ רנַאטשּוצ רעד ןעװענ זיא יֹוזַא טָאי
 א , טרעדנַאװעגנײא ןיה ַא ןעּבָאה ײז תַעַׁשְּב ,ןֵעַנָּב ןיא ןענוֿפעג -

 יד

 . ,טטָאג ןּוֿפ עעריא רעד םימ טרעטסייגעּב ,םירצמ ןוֿפ .גידנעהעגסיֹורַא .,ןעדּוי יד
 .םָאר ןעּבעג ּוצ קעװַא טגָאזעגּוצ נּוא ןעמרָאד ןּוֿפ טרהיֿפעגסיֹורַא יז טָאה רעֿכלעװ
 טימ גּוא טטָאנ ףיֹוא ןוחטּב נּוא ןעּבױלג ןעטסֿפעיט םעד טימ ןעּבָאה ,ןענּכ דנַאל
 ןענּכ דנַאל סָאד ,ןעגנַאלרעד ּוצ לעיצ רעייז טּבערטשעג טײקרעֿפּפַאט עטסערג יד
 . }  +קלָאֿפ גידנָאטשטסּבלעז ַא ןערעװ נּוא ןעמענּוצנײַא

 ,גונעג קרַאמש שירעטילימ ןעװעג ןעדוי יד ןענייז ןעטייצ ם'ּונּבר השמ ןיא ןָאש
 . רערנָאל ערעייז ןיא ,רעקלָאֿפ ערעדנַא גּוא ,ירומא ן'טימ ןעטלַאה ּוצ 2 יֵדָּב

 =נערהיֿפ ,השמ ,ןָׁשָּב נּוא ןֹוּבְׁשֲח 0 ייווצ ןּוֿפ ןענַאמשעב זיא ירֹומא *
 טקישעג טָאה השמ ,ןֹוּבשח ךרּוד ןהעג ךרּוד טזּומעג טָאה ןענּכ ןייק ןעדּוי יד גיד
 ךרּוד םולשּב ןעזָאל םהיא לָאז רע ,ןֹוּבשח ןּוֿפ ךלמ םעד ,ןוחיס ייּב ןעטעּב ,ןעשנעמ
 םיֹורַא זיא נּוא טֿכַארטעג גנַאל םינ טָאה ןֹוּבשח ןּוֿפ ךלמ רעד .,דנַאל ןייז ךוּוד ןהעג
 נוא ןעגעגטנע טלעטשעג םהיא ךיז טָאה השמ ,ן'השמ ןעגעג ליח ןעצנַאנ ןייז טימ

 ,ןוֿפ ךלמ רעד ןֵכָׁש ןייז יװ ןָאטעג ְךיֹוא טָאה ןשּב ןוֿפ ךלמ רעד .ןעמונעגנייא םהיא
 ןעדּוי יד זַא ןעויועב ךיז טָאה'ס . ןעמּונעגנייַא ךיֹוא םהיא טָאה השמ רּונ ,ןֹוּבשח
 .םִא רערייא .תמחלמ וצ טנעררָאעגנייַא רעסעּב בּוא טנעֿפָאװעּב רעסעּב ןעועג ןענייז
 / .,רעקלָאֿפ ,עקרַאטש שטָאה ,ערליוו ּבלַאה יִּד .
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 .ריזטיז .ח

 :עג ןענייז ,רנעגעג רעד ןיא םיכלמ עטסקרַאמש עמַאס ,ייוװצ יד יװ ,םעדֿכָאנ '
  ףיֹוא טנהָאװעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,םיכלמ ערענעלק עלַא ךיז ןעּבָאה ,ץהשמ רַאֿפ ןעלַאֿפ -

 - םימ וַא טּבױלגעג טינ ןעּבָאה יז ; ןערּוי יד רַאֿפ ןעקָארשרעד רהעז ,ןדרי טייז רעד
  ,ליּפשייּב םּוצ ,בָאֹומ ,ןעמיקייּב ןערּוי יד ןענעק ןעמ לָאז טֿפַארק רעֿכילשנעמ -

 ' ,ןָיַרִמ ; ןעטלעשרַאֿפ ןעדּוי יד לָאז רע זַא רעֿכַאמושּכ םעד םֶעְלַּב ןעֿפורעג טָאה
 הָמֲהְלַמ ןעמַאזּוצ ןעלָאז ײז ידּכ , בָאֹומ טימ טֿכַאמעג םֹולָׁש טָאה , ם'בָאֹומ אֵנֹוׁשםַד ַא

 םהיא טימ נּוא בָאֹומ טדיימעגסיֹוא רעּכָא ןעּבָאה ןעדּוי יד .אנֹוש רעייז טימ ןעטלַאה -
 ן"ז לַײװ ,טריימעגסיוא יז ןעּבָאה םודָא ְךיֹוא נּוא ,ןעמלַאה המהלמ טלָאװענ טינ
 , םיבֹורק עשידּוי םלַא טנעֿפערעג ךיז ןעבָאה -

 ! ןּוֿפ ךלמ רעד גע ןּֿפ גוא (ןֹוּבשח) יומא ןּוֿפ ךלמ רעד ןֹוחיס ןוֿפ רעדנַאל יד
 - | ,השנמ טבש ןעּבלַאה ַא נּוא דָג ,ןבּואר : םיטבש יד ןעּבעגעג קעװַא השמ טָאה ןשּב ?

 ,ןעטלַאה ּוצ המחלמ גיהעֿפ ןענייז עכלעװ ,יײז ןוֿפ עלַא יד זַא ,יאַנְה םעד טימ ה
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 ןעֿפלעה גּוא ,םענייא .ןיא םיטבש עגירּביא יד טימ ןַדְרַי םער ןהעג רעּבירַא ןעללַאז
 ,ןָאטעג ײז ןעּבָאה יֹוזַא גּוא -- 0 סָאר ןעמעננייַא/

 סָאר ןעלייהטוצ להָאז ןעמ יֹוזַא יװ ןַאלּפ ַא ןעזיװעגנָא השמ טָאה םעדרעסיוא
 , םימבש יר ןעשיוצ , ןררי טײז רענעי ןּוֿפ ,דנַאל }

 רעֿבלעװ ,טלעװ רעד ףיֹוא טמָאנ רעגיטסיינ ןייא רּונ ָאד זיא'ס זַא ,עעריא יר
 -ליװ ןייז ךָאנ טלעװ רעד רעּביא טניטלעװעג נּוא ררע נּוא לעמיה ןעֿפַאשעּב טָאה !

 זיא עעריא יר ---קלָאֿפ טּבילעג ַא רַאֿפ ךיז ןערּוי יד ןעּבילקעגסיוא טָאה גּוא ןעל

 ּוא טיירדעג ךיז טָאה'ס ןעֿכלעװ םּורַא ,רעטנעצ רעד ,טקנּופ לעטימ רעד ןעװעג

 ןעגיטסינ ןיא יַאס ,ןעּוהט ןעסייהעג גּוא ןָאטעג טָאה השמ סָאװ גנידסלַא ןעטלַאהעג

 יַאס ,םיאנֹוש עשירּוי יד םימ תומחלמ ענייז ןיא יַאס , ןעשיטילָאּפ ןיא יַאס ןעּבעל

 . ןעּבעגעג ןערּוי יר טָאה רע סָאװ ןעצעזעג יד ןיא

 רעצנַאנ רעד ןיא ןהָאזרעּפ עטסנָאש נּוא עטסנעּבַאהרע ,עטסערג יר זיא השמ

 טֿבװעג רע טָאה עעדיא םעטמָאנ רעד ןּוֿפ םרעמסיינעּב ;עטֿבישעג רעֿבילשנעמ

 ןעלצרָאװוצנײא טמָאנ ןיא ןעּבױלג םענײר םעד יֹזַא יװ ,לעטימ ײלרעלַא

 עסַאמ ַא 6 ! ןעֿפַאשעּב קלָאֿפ עשירּוי םָאד טָאה רע ; רעצרעה עשירוי יד ןיא

 ,ןעשנעמ ,עטגלָאֿפרעֿפ ןערהָאי רעטרעדנוה ,עטקירדרעטנּוא עמסַאמ ַא ןוֿפ ,טֿכענק
 יי רע טסײג םעד םהיא יו ןטע ,טֿכַאמעג | קלָאֿפ ַא רע טָאה

 . ןײלַא טסָאנ ןוֿפ רּונ גיגנָאהּבַא נּוא גידנָאמשטסבלעז ןייז א ןעּבעל
 רַא 8 ןעמילעג לעיֿפ טָאה רע , א ּוצ גוא המ א ּוצ םריזינַאגרָא ײז טָאה רע

 לָאז קלָאֿפ ןייז זַא ,ןעװעג זיא שנּואװ רעטסֿבעה ןייז ; קלָאֿפ ןייז טימ נּוא קלָאֿפ ןייֵז
 גּונעג ןענעק טינ ךיז 5 רעקלָאֿפ עלַא זַא יֹזַא ,ןעּבעל רֵׁשְּכ ךילרהע'נַא ןערהיֿפ
 ןעּבעגעג יז טָאה רע .ןעצעועג ענעּבַאהרע גוא תֹוצִמ עגולק ענייז ןוֿפ ןרעדנּואוװּבָא ;
 =םעטטָאנ יד לײװ ,ןעכ 3 דנַאל סָאד ײז טָאה רע רערייא ,רע היר 8 הרוּת יד

 ּוא ןָאמעג טָאה השמ סָאװ גנידכלַא רעּביא טּבעװש רעֿבלעװ ןעקנַאדעג רער ,עעריא

 ּוליפא ןעניז'ס שטָאה ,, ,טייצ ןּוֿפ טינ נּוא טרָא ןוֿפ גיגנָאהּבַא טינ זיא ,ןעֿפַאשעג

 סָאװ ןענַאטשרעֿפ גיטכיר טָאה ר עשירּוי סָאד רעדייא ןערהָאי רעטרעדנּוה קעװַא

 ןעגיצנייא ןּוֿפ ןעקנַארעג םער ןעֿפירגעּב גיטֿביר טָאה'ס רעדייא ,טלָאװעג טָאה השמ

 = ןוֿפ הָמָׁשְנ יר 00 םעד זא ,רָאלק זיא ןעגעוװטסעד ןּוֿפ רּונ ,
 רּונ ךיז טָאה טײזרעֿפ טָאה השמ ןעֿבלעװ ,ןרעק רעד .ןעֿפַאשעג השמ טָאה קלָאֿפ ,

 טָאה טסייג רעשירוי רעד טא םַאזגנַאל רונ זיא ,טלעצרָאװעגנייא ם אזגנַאל
 עֿבלעװ המשנ יד ...ס'השמ ויא ןרעק רעד רעּבָא ,טלעקיװטנע םַא;גנַאל רּונ ךיק
 רימ ןעּבָאה ןעּבעל ם'ייּב קלָאֿפ עשירּוי סָאד גָאט ןעגיטנייה ויּב ךָאנ טלַאה ורעד

 = טי = יי דא עי יו יי היט יד יב : ,.'י ןעקנַאררע 8 ּוצ ןיהשמ

 טָאה רע ; קלָאֿפ ןייז טימ גוא קלָאֿפ ןייז ר ַא 8 ןעטילעג לעיֿפ טָאה השמ
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 : -  ;תונוחצנ נּוא תֹומחלמ ענייז , עשוהי ,ּונּבר השמ

 ןדרי םייז רענעי ףיוא ןערּוי יד ןערהיֿפ ּוצ רעּבירַא ןעּבעלרעד ןעשנואוועג ךיז ויָמָי-לָּפי
 . םהיא זיא סָאר ---רנַאל םענענייא רעייז ןיא ןעּבעל גיהּור ַא גידנערהיֿפ ןהעז יז גּוא
 : .ןעװעג טרעשעּב טינ רעּבָא

 ,רימלּת ןייז נּוא ,טלַא רהֶאי גיצנַאװצ טימ םרעדנוה ןעּברָאטשענ זיא השמ
 ( =והעגנָא טָאה השמ סָאװ טרהיֿפעגסיֹוא טָאה ,ןּונ ןֵּב עֶׁשֹוהְי דלעה רערעֿפּפַאמ רעד?
 , ןררי םעד רעּביא ןערּוי יד םרהיֿפעג רעּבירַא רע טָאה טיֹוט ם'השמ ךָאנ ךיילג ,ןעּב
 6 . לָגֶלִנ ןיא טלעטשעגּבָא ךיז גּוא

 ' :סױרַא ןערּוי יד ןענייז טרעטסיינעּב נּוא געירק םּוצ טנהָאװעג ,להָאצ ןיא ךייר
 ' ןעּבָאה יז ,ןענּכ ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה 1 ,רעקלָאֿפ יר טימ געירק ןיא ןעטערטעצ
 . ןעּבָאה עֿכלעװ טדָאטש עטסָארג יד םעמּכ ,יַע נּוא ֹוהיִרָי ןעמּונעגנייא טֿבײל ץנַאנ;
 , ףיֹוא הָמיֵאנַא טכַארּבעג טָאה ןֹוחָצִנ רעשירּוי רער ,ןררי טייז רענעי ףיֹוא טריטסיסקע
 . םהיא :ּוא ץעשֹוהי ּוצ ןעמּוקעג ןענייז ,לשמל ,םיִנֹוע ְבִג יד ,רעקלָאֿפ עגימורַא יד
  ןיא ןעצנַאנ ןיא רעּביא ךיז ןעּבינ יז ,ןערּוי יד ּוצ ןייטשּוצ ןעליװ יז זַא ןעמעּבעג
 ערעייז ןענענ ןעציש ּוצ טגָאזעגּוצ גּוא ןעמּונעגנָא יז טָאה עשֹוהי ; דנָאה ערעייז
 =עג ןעמַאווצ ךיז ןעּבָאה רעקלָאֿפ ענימּורַא יד זַא ,םּורַא טייצ עצרּוקַא ןיא ,םיאנוש
 ?עגעגרעטנּוא ךיז ןעּבָאה יז סָאװ רַאֿפרעד םינֹועבג יד טימ ןעטלַאה המחלמ ןעּבילק
 ערעייז ןעמּונעגײיַא טָאה נּוא ףקיה ּוצ םינועבג יד ןעמוקעג עשוהי זיא ,ןעדּוי יד ןעב
 ' ןעלייה ןיא טאב געירק םעד ךָאנ ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,םיכלמ ףניֿפ יד ,םיאנוש
 ןייז טימ עשֹוהי ךיז טָאה המחלמ רעד ךָאנ .ןעגנַאהעגֿפױא נּוא ןענוֿפעג ןעמ טָאה;
 =רעֿפ רעדיװ ךיז ןעּבָאה םּורַא טייצ רעצרּוקַא ןיא ,לגלג ןייק טרהעקעגמּוא קירּוצ ליח?
 עטגינייארעֿפ יד יי ןוֿפ ןעדּוי יד ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ידּכ םיכלמ עֿכילמע טנינייא
 נּוא ןעלַאֿפעגרעּביא יז זיא עשֹוהי ,םֹורְמ ייּב טלעטשענּבָא ךיז ןעּבָאה םיכלמ:
 * =  .טעטָארעגסיוא נּוא טדָאמש ערעייז ןיא טגלָאֿפרעֿפ יז טָאה רע ; טגָאירעֿפ

 גּוא טדָאטש להָאצ עסיֹורג ַא ןעמונעגנייַא זײװֿכַאלסיּב ןערוי יד ןעּבָאה יוזא טָא
 =עג יז ןעּבָאה ערעדנַא ,טנערּברַאֿפ יז ןעּבָאה טדָאטש ערעדנַא ; דנַאל ןיא םיבלמ
 ןייק םעד ןוֿפ נּוא + ןעװעג זיא יז יא סָאװ גנידסלַא ןעטָארעגסױא רּונ ןהעמש םוָאל
 יב 20 .טזָאלעג טינ רָבָז

 טלהיֿפעג יװ ןעּבָאה א ; ןענּכ ןוֿפ רענהָאװנײא עלַצ ןעלַאֿפעּב זיא קערש ַא
 - =ײו זּומ ,ןעּברַאמשסיֹוא וּומ ,ןהעגרעטנוא זּומ סעלַא זַא ןהעועג ךַאלרעּפנײשעּב גּוא;
 ,..ןעֿבַאמ ּוצ ץַאלּפ ןעײרֿפ ַא ןערּוי יד רַאֿפ ידּכ םרָא ןּוֿפ ןעֿב

 ןעוװעג זיא דנַאל ןוֿפ לייהט רעפיורג ַא זַא םעדֿכָאנ ; תֹונֹוחְצִנ עסיֹורג יד ךָאנ
 6 ..לָרֹט ַא ךרּוד -- םיטבש יד ןעשיװצ דנַאל סָאד טלייהמּוצ ןעמ טָאה ןעמונעגנייא =

 : לי :

 טרעט
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 .עטֿכישעג:טלעוו יד 8

 יו-- עמי ןענייז תֹוחּול יד ּואוו -- ןֹורָא ןעּבענ ןעגיֹוצעג ןעמ טָאה תֹולָרֹוג יד

 ,הליש ןיא ןענוֿפעג ןַאר ךיז טָאה רעֿבלעװ
 ;יפ ַא - ןעמונעגנייא ןעצנַאג ןיא טינ רעּבָא טלייהטּוצ ןעוועג זיא דנַאל סָאד

 'יה נּוא רענהָאונײא עגירהירֿפ יד ןוֿפ דנָאה יד ןיא ןעּבעילּבעג ךָאנ ןענייז טדָאמש
 עקרַאטש יד ,םיאנֹוש ערעייז ןעשיווצ לייוורעד ןענהָאװ ןעּביילּב טזּומעג ןעּבָאה ןערּוי
 םּורַא טייצ רעצרוקַא ןיא ךיז ןעּבָאה ,הָדּוהְי נּוא םִיַרְפֶא ליּפשייּב םּוצ יװ ,םימבש
 ערעייז טגנערררעֿפ יו ןעּבָאה ייז ; תֹואְלֲחַנ ערעייז ןיא טצעועּב טסע8ֿ
 ןוֿכ ןערייל טומעג טייצ עגנַאל ץנַאנ ַא ןעּבָאה רעּבָא םיטבש ערעֿבַאװש יד ,רענגעג
 ןעדּוי יד ךיז ןעּבָאה םיֹוק סָאװ ,זיא עטסנרע סָאד .דנײֿפ םענעי ןּוֿפ רעדָא ,םעד
 לע נּוא ךיז רַאֿפ טבש רעדעי טּבעלעג ךיז יז ןעּבָאה רעטרע ערעייז ףיֹא טצעזעּב
 בא טָאה טבש רעדעי ;ןרעדנַא םעד טימ טרעקעגנָא טינ רענייא ךיז טָאה בור יּפ
 ךיא ןָאש ןעדייס .דנייֿפ ענייז ןוֿפ ןעצטישעּב ךיז ןיילַא רענייא טוּומעג ןעטסיימ
 םענייאניא גּוא םימבש  יירד ייווצ ַא ןעגינײארעֿפ ךיז ןענעלֿפּפ טיֹונ רעסיֹורג ץנַאג ַא
 | ,אנוש ןעֿפילרהעֿפעג ַא טימ ןעטלַאה המחלמ

 רעּבלַאה רער נּוא דג ,ןבּואר : םיטבש יד ; ןעּברָאטשעג עׁשֹוהי זיא לייוורעד
 =ָאה ייז ּואוו ,ןדרי ןוֿפ טייז חדומ ףיֹוא קירּוצ ןעגנַאגעג קעװַא ךיז ןענייז השנמ טבש
 ייּב זיא רערזיֿפ ןייק , גּוא , עטלַא נּוא רעדניק ,רעּביײװ ערעייז טזָאלעג רעהירֿפ ןָאש ןעּב
 ֹוזַא טֶא .ףעלעֿפעג זיא םהיא סָאװ ןָאטעג טָאה רערעדעי ,ןעוועג טינ קלָאֿפ םעד
 ןעגיצנייא רעײז ןעסעגרעֿפ זײװֿבַאלסיּב ןעּבָאה ןערּוי ,טייצ עגנַאל ץנַאג ַא קעװַא זיא

 ערעדנַא לעיֿפ ךָאנ גוא יאָּתְרַּׁשַאו רעד , ילַעַּב, םעד ןעניד ןעּבױהעגנָא נּוא טמָאנ
 טינ ןעדּוי יד רהעמ ךיוא ןָאש טָאה עט עגיצנייא סָאד ,ןָאיגילער יד ;רעטמָאנ
 =עי ,טיירפשּוצ נּוא טייזוצ ןעוועג דנַאל םענעגייא רעייז ןיא ןענײז ײז --- טגינײארעֿפ
 ,ךיז רַאֿפ טּבעלעג ךיז טָאה םּורַא הָביִבְס רעד טימ טדָאמש רעד

 ןעדּוי יד רַאֿפ טַאהעג אָרֹוכ רעהירֿפ ןעּבָאה עֿבלעװ ,רנַאל ןוֿפ רענהָאװנייַא יד

 מציא ןעּבָאה ,טינ ײז ןעּפעשט ןעדּוי יד סָאװ םימרעד ןעדעירֿפּוצ ןעוועג ןענײז נּוא
 רעשירּוי רעד וַא ןהעועג ןעּבָאה יז ; ןעּבײהֿפיֹוא ּפָאק םעד זײװֿכַאלסיּב ןעּבױהעגנָא
 !םימ ןּוהמּוצ ןעּבָאה טינ ןעֿפרַאד יז זַא ; רעהירֿפ ןעוועג זיא סָאװ רעד טינ זיא ַחֹּכ
 ןערּוי יד ןעּבױֹוהעגנָא יײז ןעּבָאה ,םימבש .עגיצנייא טימ רּונ קלָאֿפ ןעצנַאג םעד
 היֿפ ערעייז ןעּבירמ קעװַא ,רעדלעֿפ ערעייז ןעּביֹורעּב ,ייז ףיֹוא ןעלַאֿפנָא ,ןעקיררּוצ

 . תֹשיִגְנ יַניֵמ לָּכ יז ןּוהטנָא גּוא

 םימ טייצ ַא םִיַתֲעֶׁשְר-ןׁשּוּכ ךלמ םעד ןוֿפ ןעטילעג יז ןעּבָאה יֹוזַא טָא
 ךָאנ נּוא ןֶיְרִמ ןוֿפ ,רֹוצֶח ןּוֿפ ךלמ םעד ןיוֿפ ,קַלָמַע נּוא ןֹומַע ,בָאֹומ ןּוֿפ ; ןערהָאי

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד טקירדעג טינ ןעּבָאה םיאנוש עשירּוי עללַא יד .ערעדנַא לעיֿפ ןּוֿפ
 .מָאה רעֿכלעװ ,טּבש חטר טקירדעג ךילנהָאװענ טָאה אנֹוש רערעי רּונ ,להָאמ ַא םיִמ
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 יפ ,בנצגרעטנּוא רעשידוי ועגנַאל-טייצ רעד . םיטפוש
 7 סעששנ*

 ןעּבױהעגֿפױא קלָאֿפ עצנַאג סָאד טינ ךיז טָאה רַאֿפרעד ,םהיא ּוצ טנעהָאנ טנהָאװעג
 "ןָאש טנעלֿפּפ הרצ יד זַא רּונ ,םיִאָנוש יד טימ ןעטלַאה ּוצ המחלמ להָאמניא ףיֹוא
 ,,טבש ןעטקידרעטנּוא םעד ןיא רֹוּבִג ַא ןעניֿפעג ךיז טנעלֿפּפ טלָאמעד ,סיֹורג ץנַאג ןייז

 'טָא ,ןעּבירטרעֿפ אנוש םעד נּוא טבש ןייז ןעמונעג ףיֹונּוצ ךיז םּורַא טָאה רעֿכלעװ
 'ה רֹובד הָאיבנ איד טָאה יֹוזַא טָא ;םיבָאֹומ איד ןעּבירטרעֿפ דּוהַא טָאה יֹוזַא
 =רעֿפ נּוא ןּולבז וא ילּתפנ :םיטבש איד ןעֿפורעג ףיֹונּוצ קָרָּב םימ ןעמַאזּוצ
 'לּכה ךס ,ןוערג טָאה יֹזַא טָא ;םינענּכ ענייז טימ ארסיֵס לַארענעג םעד ןעּבירט
 ױה --רֹוּבגה ןֹושמש םינידמ יד ןעּבירטרעֿפ ,ןעשנעמ טרעדנּוה יירד םימ
 ,םיײהַא ךיז ּוצ ןערעקמּוא םירוּבנ יד ךיז ןענעלֿפּפ תומחלמ יד ךָאנ .םיּתשלּפ

 ,יײז רעּביא ךלמ ַא ןערעוו לָאז רע ,טגײלעגרָאֿפ קלָאֿפ םעד ןּוֿפ לייהמ ַא טָאה ,לעיּפש

 :טינ ךלמ ןייק ךייא רעּביא ליו ךיא; :טרעֿפטנעעג נוא טגַאזטנע ךיז טָאה רע נּוא
 ---"! ךלמ רעיא ןייז לָאז טָא ג -- ןייז טינ ךלמ ןייק ךייא רעּביא לָאז ןּוז ןיימ נּוא ןייז
 ןעּבָאה ,םירֹוּבג יד ךרּוד ןערָאװעג ןעֿפלָאהעג ןענייז עֿכלעװ ,םימבש יד לייוו
 ,םיִטָּפֹוש ,רעטֿכיר רַאפ םירוּכנ איד ןעֿכַאמ יז ןעגעלֿפּפ יז ּוצ ןעיֹורטּוצ טַאהעג
 ,קֶמֵע שי יא געירק ַא ,ייז ןעשיווצ טֿפַאמעג סָאװ ךיז טָאה סע זַא נּוא

 1 ,ןעדָאל ךיז "םיטפוש, --- ןעֿפורעג

 טקירהעג ַא נּוא רעש ַא טּבעלעג טייצ רעד ןיא ןעדּוי יד ןעּבָאה לֹלְכְּב .ןערעד

 6 6 . ןעסיֹורד ןוֿפ טקירדעג נוא גינייווניא ןעסיררוצ נּוא טלייהטּוצ ; ןעּבעל

 :עֿכלעװ ,םיּתשלּפ :ןעװעג זיא אנוש רעטסנרע נוא רעטסקרַאמש רעד
 ייר ןעלַאֿפעּב רימּת ןענעלֿפ נּוא ,לָארשי ץרָא ןוֿפ טייז ברעמ ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה !

 =רעֿפ ייז ןעמ טָאה טנייה ,םינכש ערעייז --ןימינב נּוא הדּוהי ,ןד :םיטבש

 ' יז זַא ,טייוו ֹוזַא ןעטּוקעג ויא'ס } ןעמוקעג רערעיװ ייז ןענייז ןעגרָאמ נּוא ןעּבעירט

 טזָאלעג טינ ןעּבָאה יז } ןעֿפַאװ עטסנעלק יד ּוליפא טזָאלעג טינ ןערוי יד ייּב ןעּבָאה
 ןעֿכַאמ טֿפרַאדעג ןעּבָאה ןעדּוי זַא יֹוזַא ,רעימש ןעגיצנייא ןייק ּוליפא ןעדּוי ייּב

 ;ןעמּוקנָא טזומעג ייז ןעּבָאה קַאה ַא ּוצ ,ּפרעסַא רעדָא ,ןעזיײַא:גולּפ ַא ןעֿפײלש רערָא
 ויי ביי , ןעֿכַאמ ןעזָאל ץלַא סָאד יז ייּב ,םיּתשלּפ יד ּוצ -
 :םעֿבלעװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ  ןעלַאֿפעג רעגירדינ םלַא רעטייוו סָאװ ןענייז ןעדּוי יד = ?

 ךיז טָאה סעֿכלעװ ,קלָאֿפ ַא ןערָאװעג יז ןענייז , ןעמענוצנייא ערעדנַא םיֹורַא טהעג
 -:עגנעמַאוצ ַא ןּוֿפ ; ערערנַא רַאֿפ ןעגירייהטרעֿפ טנעקעג םיוק ךָאנ תורצ עסיולג טימ
 .,לעיצםנעבעל ןייא גּוא הרֹוּת ןייא ,ןעּבױלג ןייא ךרּוד ןעדנּוּבעגנעמַאזוצ , קלָאֿפ ןעדנּוּב -

 'ויּב םּוצ ,ןןועדנ .טֿפַאשטריװ רעייז טימ ןעגיטֿפעשעּב ךיז נּוא ,רעהירֿפ יו ןעּבעל

 יז טָאה ןעמ יװ -- רערָא יםירֹוּבג, יד ּוצ ןעמּוק יז ןענעלֿפּפ ןעֿבײלגרעד גּוא/

 ימבש ןייא זיא טנייה .עלײװַא ףיֹוא רּונ ןעוועג ןענייז תֹועּוׁשְי עלַא איד רעּבָא
 :טנַאנַא ןוֿפ ןעמילעג רערעדנַא רעד טָאה ןעגרָאמ נּוא דניײֿפ ןייא ןוֿפ ןערָאװעג לּוצַנ

 עב יי רע עי יא
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 .רעטַאנּבָא לעיֿפ טימ ,ןעּבױלגרעּבַא לעיֿפ טימ ,סענעֿפרָאװוצ ַא קלָאֿפ ַא ןערָאװעג זיאי
 . ןעסערעטניא ענעדעישרעֿפ טימ גּוא!

 ןעּבָאה םיּתשלּפ יד םלא להָאמנייא ,ולַאה םּוצ זיּב ןעמּוקעג זיא רעססַאװ סָאד
 ?עג ןערּוי יד ןעּבָאה ,ןעמונעגנייַא יז ןעּבָאה גּוא ,ןעדּוי יד טימ ןעטלַאהעג המחלמי
 ןֹורָא רעד זַא טניימעג ןעּבָאה גּוא ,ןןירַא דלעֿפ ןיא תֹוחּול יד טימ ןֹורֶא םעד טֿכַארּב-
 עגילדנהעצ סָאװ יַד אל זַא טוָאלעגסױא ךיז טָאה ףֹוס םּוצ ; ןעֿפלעה יז םעוו ןײלַא

 םעד ּוליפא םיּתשלּפ יד ןעּבָאה ,המחלמ רעד ןיא ןעלַאֿפעג ןענייז ןערּוי רעדנעויוט:
 ןעגנַאגעג טימ ןענייז עֿבלעװ ,םינהּכ עדייּב גּוא ,םינעגנעֿפעג ןיא ןעמונעג ךיוא ןֹורָא
 += ,ןערָאװעג טגרהעג ןענייז ןֹורָא םעד טִימ

 םָאד ךיז טָאה רעצרעה ענעֿכָארּבעצ טימ נּוא ןעגָאלשעגרערינ ,טמעשרעֿפ
 ןהעזעג ןעּבָאה קלָאֿפ ןיא עגידנָאטשרעֿפ עללַא ; המחלמ רעד ןוֿפ טרהעקעגמּוא קלָאֿפ
 ?םקלָאֿפַא תמאּב ליוו קלָאֿפ סָאד ּביֹוא } יֹוזַא ןעּביילּב טינ רעטייוו ןעק םע זַא ,שיחּב

 םיטבש עטלײהטעגרעדנַאנרעֿפ יד ןּוֿפ זּוט , ןעגינײארעֿפ ךיז סע וומ ןערהיֿפ ןעּבעלי
 יייא דנַאטשמוא ןייז יז ןעלעוו טֿכַאמ רעטגינײארעֿפ טימ רונ ןעד ,ןערעװ קלָאֿפ ןייא
 רעקלָאֿפ עגימּורַא יד ןּוֿפ---אנֹוש םעניײמעגלַא םנוֿפ ןעײרֿפעּב ּוצ ךיז לָאמ עלַא ריֿפ לָאמ

 ,שנעמ רער טלעֿפעג רונ טָאהס ;ןעװעג ויא קלָאּכ ןיא ןייזטסּואוועּב םָאד
 םָאר טֿכַאמ רעגיטסייג טימ לָאז'ס רעװ ; ןערהיֿפסיֹוא ךַאז עסיֹורג יד לָאװס רעװ

 ,ןערניּב ףיונוצ קלָאֿפ

 ..לַאּומש ןעוועג זיא םאד---ןענוֿפעג ךיוא קילג םּוצ ךיז טָאה שנעמ רעד רעּכָא

 זיא גוא ,הָנֲח רעממּומ ןייז ייּב ריחי-ןּב ַא ,יול םבש ןּופ ןעװעג זיא לָאומש
 ןיא יֵלַע לודג-ןהכ םעד ןּוֿפ הָחְנְׁשַה רעד רעטנּוא ןעסקַאװעג ןָא רהָאי ייווצ ןּוֿפ:
 טַאהעג ּבעיל ,תמא םער טַאהעג ּבעיל ,גיהעֿפ רהעז ןעוועג רּוטַאנ ןוֿפ ויא רע .הלישי
 ױזַא סע ןעּבָאה עֿבלעװ ,תֹוּבס יר נּוא עגַאל ןייז ןענַאטשרעֿפ טּוג נּוא קלָאֿפ םָאד
 טַאהעג רע טָאה ּבּומש ןיא ן'ילע ייּב גידנעסקַאװ ךָאנ ,טגירדינרע יֹוזַא , טֿכַאװשעגּבָא-
 טימרעד ךיילג םינ רהעז טּוהמ רע זַא ,ןעמָאנ סטטָאג ןיא ןעגָאז ּוצ םהיא הטּומ םעד
 ףיֹוא ךיז ןערהיֿפ ,םינהּכ ,םחנּפ נּוא יִנֵּפָח ןיז ייווצ ענייז םּואָמ יו ּוצ טהעז רע סָאװ
 ?יא ענייז ןעגיװשרעֿפ טָאה ילע לײװ . סע טנייזש נּוא קלָאֿפ סָאד ןעלרנַאהעּב גוא
 ,ערערנַא ףיֹוא ןעקריװ טנעקעג טינ ריר עמּורֿפ ענייז ,ךילריטַאנ ,ןעּבָאה רעדניק ענעגי
 ?עג ןעּבָאה ײז סָאװ ןעצּונ יד קלָאֿפ םעד ןעגניירּב טנעקעג טינ ןעּבָאה ןערהעל ענייז
 ,ןערהעלעּב טֿפרַארעג וא טײמעג ןעמ טָאה קלָאֿפ סָאד נּוא --- ןעגניירּב טֿפרַאד
 וצ טנידעג ןעּבָאה ײז סָאװ טסניד רעד ןוֿפ ןעסײרסיֹורַא טֿפרַאדעג םע טָאה ןעמי
 ,זיא ןעגניירּב תֹונָּבִרַק טימ זַא ןערעלקרע טֿפרַארעג יז טָאה ןעמ ; רעטטָאנ ערמערֿפ;

 א "טי עט עי וי :' :



 11 , םיאיבנ עטשרע יד נוא םישעמ ענייז , איבנה לאומש |
 - שא וו אשי סה רעוע  טקיה ד ףרט איט א עס שע הע רער אי

 } ןעשנעמ ןייֿפ ןעלדנַאהעּב גּוא ןייז ךילרהע ךיֹוא וּומ ןעמ ,אֵצֹוי םינ טָאג רַאֿפ ןעמ|

 -יצנייא ןייא ןיא ןעטלַאהטסעֿפ רעייז ןיא רּונ זַא ןערעלקרע טֿפרַאדעג יז טָאה ןעמ

 םעניהּור ַא ןערהיֿפ ּוצ טײקֿבילגעמ יד טי טֿפַארק רעייז טגעיל עעריא:סעטסָאנ רעג
 א , ןעּבעל סעטרעטשעגנּוא

 4 עֿכלעװ ,ןעשנעמ ןערליּבּוצסױא ידּכ ; קלַאֿפ םער רערהעל ןעֿפַאש ּוצ יֵדָּכ

 ע עֿבלעװ ןיֿפרעד ןעֿבּז םינ גּוא ןענעיר ּוצ קלָאֿפ רעייז ףיֹורעד טגײלעגּבָא ןייז רּונ
 8 'וצ ןעגיוצעגּוצ ,הָמָר ןיא ןעלוש טעדנירגעג לַאומש טָאה ,ךיז רַאֿפ ןעצּונ זיא

 טסייג ןעשידוי ןייר ןיא ןעגיוצרע יז טָאה גּוא טייל עגנּוי עטּבטנעּב עסַאמ עסיורג ַא
 ,תָמָא םוצ נּוא קלָאֿפ םּוצ ,טסָאנ ּוצ עּבעיל יד טלעצרָאװעגנַא יז טָאה ; ןעּבױלג נּוא

 סָאד ןערהעל :ךַאז רעייז ןּוהט רּונ ,ןעקערש טינ ךיז םענייק רַאֿפ ,טנרעלעג יז גּוא
 ףיוא הָלְוֲע-לעַּב םעד ןעֿכַאמ םַאוקרעמֿפֹוא ,רעלהעֿפ ענייז םהיא ןעזייוו גּוא קלָאֿפ

 ,לֹורָג ןֵהֹּכַא רעדָא ךלמ ַא זיא הלוע-לעּב רעד ּוליפא ןעוו ,טּוהמ רע סָאװ הלוע רעד

 =ילרהיֿפסיוא .םיִאיבנ עטשרע יד ןעמוקעג םיֹורַא ןענייז םילָאומש ןעלוש יד ןוֿפ

 . ןערייר יז ןּוֿפ רעמעּפש ךָאנ רימ ןעלעוו רעֿב
 ןעֿכַאמ רע טגעלֿפ רהָאי עלַא .המר ןיא טנהָאװעג עק טָאה לאּומש גּוא

 נּוא ---םעד רַאֿפ ןענישרד ,קלָאֿפ םָאד ןענרהעל ,טרָאמש עשידּוי עלַא ןיא עזייר א

 ,טרעוו זיא רָאה ַא סָאװ טַאהעג הֶאָנֲה טינ םענייק ןוֿפ א טָאה רע ,יײז ןיטַּפׁשַּמ

 םהיא זיא'ס .םהיא ּוצ ןעיורמּוצ טַאהעג נּוא טרהעעג רהעז םהיא טָאה קלָאֿפ סָאד
 ןערעקמּוא יז נּוא קלָאֿפ ןוֿפ טסניד:ןעצטָאג יד זײװֿכַאלסיּב ןעטָארוצסיוא ןעגנולעג
 ןיא טקעװעגֿפיוא קירּוצ טָאה רע וי רעשירּוי נּוא טמָאנ ןעשידוי םּוצ קירּוצ
 ןייא יװ ןעלהיֿפ וטּבוהעגנָא רערעיװ ךיז ןעּבָאה ייז ,להיֿפעג עלַאנָאיצַאנ סָאד ייז !

 0 2 -- + ןעטַאט ןייא ןּוֿפ רעדניק יװ , קלָאֿפ
 , ןערּוי יד ןעשיווצ דנּוּב םעד ןעיינעּב ךילטנעֿפָא טלָאװעג טָאה לאומש :ּוא

 ןעוועג הָרֵוְתִמ ךיז ייז ןעּבָאה טרָאד .הָּפְצִמ ןייק ןעֿפורעג ןעמַאװצ יז רע טָאה |

 םיּתשלּפ יד זַא ,ערהעל ענייז ןענָארטעגרָאֿפ יז טָאה לאומש גּוא טסאֿפעג ,טָאנ רַאֿפ

 יז ןעּבָאה , הפצמ ןייק ןעמוקעג ןעמַאװצ ךיז ןענייז ןעדוי יד זַא טרעהרעד ןעּבָאה
 טנינײארעֿפ ,רעּבָא א יד ,ןעטלַאה המחלמ ןעמּוקעג נּוא ןעּבילקעג ןעמַאזּוצ ךיז
 םייצ .ןעמונעגנייא םיּתשלּפ יד ןעּבָאה ,להָאמ ַא יװ רעדעיװ טרעטסיינעּב ּנּוא

 יר טימ ןעטלַאה המחלמ ןעמּוקעג םינ רהעמ םיּתשלּפ יד ןָאש ןענייז ןעּבעל סילַאומש

 =עגוצ הומחלמ עגירהירֿפ יד ןיא ןעּבָאה םיּתשלּפ יד סָאװ טרָאמש עללַא יד . ערי
 ןעּבָאה ןֹורָא םעד ; ןעּבעגּבָא קירוצ רעטציא םזומעג יז ןעּבָאה ןעדּוי יד ןוֿפ ןעמּונ

 ,הָעְבִנ ןיא טלע טשעג קעװַא םהיא ןעּבָאה ןערוי יד גוא ןעּבעגעג קעװַא ְךיֹוא ייז
 : א | , ןעּבעל גיחור ַא טרהיֿפעג גנַאל טייצ ַא רעטייוו ןעּבָאה גּוא

 עניײֿפ ענייק ןעוועג םינ ןענייז ןא יוצ ענייז .ןערַאװעג טלַא זיא לאּומש . 1
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 . ,ץלַאומש ּבעילּוצ טנינײארעֿפ ךיז סָאװ רּונ ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעדּוי יד ,ןעשנעמ

 תֹורְחַא יד לָאמ ַא רעטײװ טעװ ןעּברַאטש טעװ לאומש זַא טַאהעג אָרֹומ ןעּבָאה
 ',ןעמײצ ענירעיֹורט עגירהירֿפ יד ןעּבױֹוהנָא רעטײװ ךיז ןעלעװ סע נּוא ,ןערעהֿפיֹוא
 ןעּבעג ײז לָאז רע ןעטעּבעג םהיא נּוא ,ץלַאומש ּוצ ןעמוקעג ייז ןענײז רַאֿפער
 ,=לעֿפ ערעדנַא עלַא יװ -- טגָאעג ײז ןעּבָאה -- ןעּבעל ךיֹוא ןעליװ רימ, ,ֶלָמ ַא

 נעירק ןיא רערהיֿפ רעזנּוא ןייז טעװ רע ,ןעמעלַא רַאֿפ ןעגרָאז טעװ ךלמ רעד ; רעק
 1 טאש טז , "םולָׁש ןיא טֵפֹוׁש רעזנּוא נּוא

 עגעג ןעװעג זיא סָאד .ןעלעֿפעג טינ רעּבָא גַאלשרָאֿפ רעד זיא ץלאּומש

 ,רעד .ןייז ףרַאד ןײלַא טמָאג רּונ ,ןעֿבלעװ ךָאנ ,הָרֹוּת רעד ןוֿפ טסיײג םעד

 |רעשרעה רעדנַא ןייק נּוא קלָאֿפ םָאד טרעהעג םהיא רּונ נּוא ,קלָאֿפ ןיא רעשרעה
 (ייּב םיִבָלְמ יר ךיז ןערהיֿפ סע יװ ןעהעזעג לאּומש טָאה םעדרעסיוא . ןייז טינ ףרַאד

 ערעיײז רַאֿפ יז ןעטלַאה ,קלָאֿפ סָאר ןעקירדרעטנּוא יז יװ ,רעקלָאֿפ ערעדנַא
 .עגימּורַא יד ױװ ןעהעועג טָאה רע ;ןעליװ יז סָאװ יז םימ ןעוהט ,טֿכענק
 יז לייוו --- רעטמָאנ ןעוװעג ןעטלָאװ ייז ױו ךיילג םיכלמ ערעייז ןערהע רעקלָאֿפ
 יד נּוא -- רעטטָאנ ןוֿפ םיֹורַא עקַאמ ןעמּוק םיכלמ ערעייז זַא ,טּבױלגעג ןעּבָאה
 רע ; םיִנַפֹוא ענעדעישרעֿפ ףיֹוא גנורהערעֿפ ַאזַא ןרעדרָאֿפ טייז רעייז ןּוֿפ םיכלמ
 ןעגידנָאטש ַא ,ךלמַא ןעּבָאה יז ןעלעװ םיוק זַא ,טַאהעג ארֹומ רערעיװ טָאה
 =טּפיֹוה רעייז הָמָחְלִמ יד ןערעװ םעוו ,ליַח םעגידנָאטש ַא נּוא טיירטש ןיא רערהיֿפ

 טייּברַאדרע ןוֿפ רערייא ּביֹר ןוֿפ ןעּבעל ןעלעוו רעסעּב ןעלעוו יז ,גנוגיטֿפעשעּב
 ןוֿפ ערהעל יר ןעגעג ,ןעּפיצנירּפ יד ןעגעג זיא סעלַא סָאר נּוא ,טֿכוצהיֿפ רעדָא
 יי א -  ,םוהטנעדוי

 !טרעלקרע טָאה רע .ךלמַא ןעגעג םריטסעטָארּפ גנַאֿפנָא ןיא טָאה לָאומש

 (ןעלעװ רעדניק ערעייו זַא , םהיא רַאֿפ קילגנוא'נַא רּונ יא ךלס רעד זַא ,קלָאֿפ םעד
 ,=רָאֿפ ןעֿפױל גּוא ןעגָאװ:טייר ןייז ןערהיֿפ ,טֿכענק םלַא ךלמ םעד ןענעיר ןעוומ
 ײלרעלַא םהיא רַאֿפ ןעּוהט נּוא ךלמ ן'רַאֿפ ןעריינש נוא ןעייז נּוא ןערעקַא ; םהיא
 רערָא ,םערַאה ןיא רערָא ךיז ּוצ ןעמהענּוצ רע טעװ ערעייז רעטֿפָאמ יד ; תֹוכאָלִמ
 :ו , םנירעקעּב נּוא םניָֿאק רַאֿפ

 ,קלָאֿפ סָאר .קלָאֿפ םער ףיֹוא טקריוועג טינ ןעּבָאה רייר ם'לאומש רעּבָא
 יד ןּוֿפ ןעגעגטנע םהיא טהעטש סָאװ רהַאֿפעג סָאד טלהיֿפעג גירעּבעל ךָאנ טָאה
 םינ ךיז ןעק ןעמ זַא ןעהעזעג ןעגיוא ענרעטֿבינ טימ טָאה גּוא רעקלָאֿפ עגימורַא
 .ןעֿפלעה ּוצ ,םַפֹוׁש ַא ,רֹוּבִג ַא ןעזייװ ךיז םעװ גילָאֿפּוצ סָאװ םער ףיֹוא ןעזָאלרעֿפ

 לָאז לאומש : גנַאלרעֿפ רעייז ייּב ןעּבילּבעג ןענייו ייז ,טֶבֵׁש םענעי רערָא םער
 םעצגַאג םאװמע סלַא קלָאֿפ עצנַאג סָאר לָאז רעֿכלעװ ,ךלמַא ןעּבעג ײז



 א גיא ןייא ןעֿפרָאװעג טָאה 6 .שנּואװ רעייז א ּוצ  שנושרע
 ר ,ןיֵמָיְנַּב ןּוֿפ ,טֶבֵׁש ןעשידוי ןעמסנעלק םעד ןּוֿפ רענייא ,ץלּואָׁש |

 .םָאה לאומש .רעמַאורָאהעג ַא גּוא וָנָע ןייֵא ,ןַאמ רעגנּוי רעקנַאלש גּוא רערעֿפּפַאמ
* 

, 

0 

 ןעמַאװצ לָאמ ַא רערעיוװ טָאה לאומש ,ךלמַא ןייז ּוצ גיסַאּפ רַאֿפ ןענוֿפעג םהיא ;
 צ לרוג רעד נּוא ,לָרֹוג ןעֿפרָאװעג טָאה ,הָּפְצִמ ןייק קלָאֿפ עצנַאג סָאד עמיר י

 : ..ןלּואש ףיֹוא ןעלַאֿפעג זיא ךלמַא ןייז
: 

 ,לתַאװ םער טימ ןעדעירֿפוצנּוא ןעוועג ןעדּוי יד ןוֿפ לעיֿפ רַא
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 ,לעטיּפאק עטייווצ סאד
 לּואׁש ןּופ הכולמ עשירּוי עטנינייארעפ יד

 . (1088--978) םעבחר זיּב

 סילואש .לּואש גּוא לאּומש ןעשיווצ תקולחמ יד .תֹונוחצנ נּוא םישעמ עטשרע סילואש
 ףיֹוה ס'רוד ןיא ןעהּורנּוא יד . תֹומהלמ ענייז ,הכולמ ס'דוד ןוֿפ בייהנָא רעד ,ףֹוּכ
 גײז נוא קיטילָאּפ םהמלש .ךלמַא טרעװ המלש ,ףֹוס ם'דוד ,דנַאל ןיא נוא

 . טריֹוט ןייז ,ן'המלש טימ טײהנעדעירֿפוצנּוא .םישעמ = ,--

 ךָא ךיז טּבייה ךלמ ַא ןערָאװעג זיא לּואְׁש סָאװ ןָא גָאט ןעמשרע ם'נוֿפ ןָאש
 מָאה קלָאֿפ ןוֿפ ןעּבעילקעגסױא ,איִבָנ ןוֿפ טּבלַאועג .עטֿבישעג ץשינַארט ןייז
 ןערירֿפוצנּוא ןעגנַאגעג רעדנַאנרעֿפ ךיז ןענייז עללַא יו ןהעז נּוא ןרעה טזּומענ רע
 :מרעקעגמּוא ךיז טָאה רע , גידנעסיו טינ טֿכַאמענ ךיז טָאה לואש רונ ,םהיא ןוֿפ
 להָאצ עניילקַא רּונ ןעּבעילּבעג ןענייז םהיא םימ גּוא הֶעְבִנ ןייק ,םיײהַא קירּוצ
 , םיִרֹוּבִג

 טָאה רע םֹלַא ,גָאט ןייא ,טֿפַאשטריװ ןייז ּוצ ןעמּונעג רעטייוו ךיז טָאה לּואש
 ענייז ןעֿפָארמעג רע טָאה ,טײּברַא:דלעֿפ ןייז ןּוֿפ םייהא טֿבַאנ רַאֿפ טרהעקעגמּוא ךיז

 טָאה : סיורג יֹוזַא ןיײװעג סָאד זיא סָאװ : עגַארֿפ ןייז ףיֹוא , םנײװרעֿפ קרַאטש ןעשנעמ
 ןיא ׁשַבָי טרָאטש יד ןעלַאֿפעּב זיא ןֹומַע ןוֿפ ךלמ רעד זַא טלייצרעד םהיא ןעמ
 ?טנע : עדיּב יד ןוֿפ סנייא טגנַאלרעֿפ נּוא --- ןדרי טייז רענעי ףיֹוא סָאװ --- רעלג
 +יוא עטֿכער יד ןעמעלַא ןעֿבכעטשסיוא רעדָא טדָאמש עצנַאג יד ןעטָארסיֹוא רעדעװ
 ןיא ּביוא נּוא , גוט ןעּבעיז ףיוא ןעטעּבעגּבָא םיֹוק ךיז ןעּבָאה רענהָאװנייַא יד ,ןעג
 . רעטנוא ךיז יז ןעּבעיג ןעֿפלעה טינ רעניײק ײז טעװ טייצ רעד

 ּוצ םיִחיִלְׁש טקישּוצ ךיילג רע טָאה ,הָׂשֲעַמ יד טרעהעגסיֹוא לּואש טָאה םיֹוק
 .קָוְּב ןיא ןעװעג זיא טקנּופלעמַאז רער ,געירק םּוצ ןעֿפּור ןעממַאזּוצ יז ןערּוי עללַא
 ?נַאװצ טימ טרעדנּוה ירד ןעּבילקעג ןעממַאזּוצ ךיז ןעּבָאה געט רָאּפ ַא ןוֿפ םייצ ַא ןיא
 םינֹומע יד ןעלַאֿפעגרעּביא לּואש זיא גָאט ןעטעּבעיז םער ,ןעשנעמ רנעזיֹומ גיצ
 .ןערָאװעג לּוצנ זיא שבי טדָאטש יד נוא ,ןעגָאלשּוצ נּוא ,טגָאױצ יז טָאה נּוא
 + ץלּואש ןעגעג טרערעג טינ טרָאװ טֿכעלש ןייק רענייק רהעמ ןָאש טָאה רעטציא = |
 םער טעיינעּב נּוא לֶגְלִנ ןייק ןערּוי עללַא ןעֿפּורעג ןעממַאזּוצ להָאמאֿכָאנ טָאה לאומש



 18 ,לּואש גּוא לאּומש ןעשיווצ תקולחמ יד ,  תֹונֹוחצנ נּוא עט ס'לואש

 .הָנּולְמ יד טערנירגעג טסעֿפ להָאמַאָֿאנ טָאה רע ,קלָאֿפ גוא ךלמ ןעשיװצ .דנּוּב
 ?םיתשלּפ יד טימ המחלמ עסיֹורג ַא טרהיֿפעג לּואׁש טָאה םּורַא טייצ רעצרוקַא ןיא

 ;גיטכיט יזַא םיּתשלּפ יד טָאה רע .ןֹוחְצַנ ןעדנעצנעלגַא טַאהעג טָאה נּוא ׁשֶמֶּכַמ ייּב

 . ןעלָאהרע טנעקעג טינ ךיז יז ןעּבָאה גנַאל טייצ ַא זַא ןעגָאלשּוצ ;
 'םהיא טָאה סע ,ן'לּואש ּוצ ןעדנּוּבעגּוצ קרַאטש טלהיֿפעג ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד :
 =רעּביא ןייז נּוא םיהיירט ןייז ןעצטָאש ּוצ ןענַאטשרעֿפ טָאה סע .טרהעעג גּוא טּבעילעג -

 ,קלָאֿפ םּוצ טייהנעּבעג
 גינָאק ןייז ןיא ןעּבױלג ּוצ ןהָא טּנייה קלָאֿפ סָאד זַא גידנעקרעמעּב ,לאומש

 } םיאנוש ערעייז .ןּוֿפ ןערעװ ןעֿפלָאהעג יז ןעלעװ םעדֿכרּוד זַא ,חּכ ןייז ןיא נּוא
 טַֿאמ רעטייוו סָאװ נּוא ,ןעװעג סָאװ וָנָע רעד םינ ןָאש זיא ןײלַא סיאש זַא גידנעהעז |
 טָאה רע זַא ,יֹוזַא ,טרָאװ ס'טטָאג ןּוֿפ נּוא איבנ ןּוֿפ גיגנָאהּבַאנּוא רהעמ םלַא ךיז רע ,

 -ָאה אָרֹומ ןעּבױהעגנָא לָאומש טָאה ;ּוליפֲא ןְּבְרִק ַא ןעגניירּב ּוצ ןײללַא טּביולרע ךיז
 רעטײװ ןעדּוי יד ןעלעװ םייצ רעד טימ זַא ,ּוצרעד ןערהיֿפ סָאד טעװ רעמָאט ,ןעּב
 -:עיו ךיז ןעלעוו נּוא טסניד:ןעצשָאנ ּוצ ןערעקמּוא ךיז רעטייוו , טטָאנ ןיא ןעסעגרעֿפ
 !טימ ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה יז ןעֿכלעװ ןיא דנַאטש ןעגירדינ םּוצ ןערעקמּוא להָאמ ַא רעד
 , רעהירֿפ רהָאי גילדנהעצ עֿכילטע -

 -ןעשיווצ נּוא איבנה לאומש ןעשיווצ .תקולחמ ַא ןעּבױהעגנָא ךיז ָאזלַא טָאה סע +
 הלילח לָאז לואש ןעטיה ּוצ ךַאװ רעד ףיֹוא יװ ןענַאטשעג זיא לאומש .ךלמה לּואש ,

 עג יז טָאה לאומש יװ הרֹוּת רעד ןוֿפ ,רָאה ַא ףיוא הֶרֹוּת רעד ןוֿפ ןעגײנּבָא טינ
 יֿאנ רעש רעה ןייק טינ זיא רע זַא ןעסעגרעֿפ טינ ךיז ללָאז או ; טנערהעל ;

 יי +  ,קלָאֿפ םיייב רעניר ַאי
 .יזעּבירטרעּביא ,טרעסערגרעֿפ להָאמ טֿפָא לאומש טָאה ,גידנעגָאז תָמֲא םעד װ
 55 ןעװעג לּואש ךָאנ ןיא םייוו ץנַאג ,טײװ ,םישעמ סילּואש ןהעועג גיטֿכיר טינ

 גגנַאלרעֿפ ןעּבָאה יז תַעְּב ןערּוי יד רַאֿפ טרעדלישעג טָאה לאומש יװ ךלמ ַאזַא
 ביִרָקַמ ןײלַא טָאה רע סָאװ רַאֿפ עֿפריװרַאֿפ טֿכַאמעג ן'לואש טָאה לאומש זַא .ךלמ ַא
 ,וטיּתשלּפ יד ןעגעג המחלמ יד ןעּביֹוהעגנָא טָאה רע רעדייא טסָאג ּוצ ןּברק ַא ןעוועג
 וע, : רעטָאֿפ ַא רַאֿפ ךיז םרעֿפטנערַאֿפ דניק ַא יװ טרעֿפטנערַאֿפ לואש ךיז טָאה
 ּו ,ןעמוק לָאז רע ץלאומש ףיֹוא געמ ןעּבעיז טרַאװעג ---לּואש טגָאז --- טָאה
 .ואֿפ גָאט רעטעּבעיז רעד ןעמוקעג ןָאש זיאס זַא ףוס םּוצ ; טגָאזעגּוצ טָאה לאומש
 מא טָא נּוא רערהעמ .נּוא רערהעמ .סלַא ןעממַאוצ ךיז ןעממּוק םיּתשלּפ יד ; טֿכַאנ
 ,טינ טמוק לאומש זַא גירנעהעז ,רעּבָא ןעדּוי יד ; המחלמ יד ןָא ןָאש יז ןעּבױה
 י:עקניוװ ענערעישרעֿפ ןיא ךיו ןעֿפױלּוצ נּוא רערהעמ נּוא רערהעמ םלַא ךיז ןעקערש -

 -בוא טרַאװעג טָאה רע ..טַאהעג טינ הֶריֵרְּב רעדנַא ןייק רע טָאה ָאזלַא ,ךַאל -
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 יא גיי איי .עטֿכישעג=טלעוו יד 16.
 = קעש טשעט סט ע( 2{הטטטטטסטעטס סט

 ֵדּכ ןֶּבְרַָק םעד ןייז ביִרְקַמ ןײללַא טוּומעג רע טָאה ןעטרַאװרעד ךיז גידנענעק םינ:
 , המהלמ יד ןעּביֹױהנָא ןענעק-

 ץלאּומש יי ןעּבָאה ןענעוומסעד ןּוֿפ , ריר ע'תָמֲא יאס זַא גיטנעק זיא'ס

 : טרעֿפמנעעג םעד ףיֹוא גָאטײװצרַאה נּוא םּורדרעֿפ טימ טָאה לַאומש ; טניהּורעּב םינ

 ןעלעװ רַאֿפרער ,טָאּבעג ם'טטָאנ טיהעג טינ טסָאה ,טשערַאנעּב ךיז טסָאה ּוד,.

 םלַא ןרערנַאנַא ןעּבילקעגסיֹוא טָאה טטָאנ ,םיִכָלְמ ןייק ןייז טינ רהעמ רעדניק ענייד-

 . "ריד ךָאנ ךלמ

 1 ן : 8 רעטרעוו ס'איבנ ןּוֿפ טרהירעג נּוא טגידיילעּב עיט ןענוֿפעג ךיז טַאה לּואש :
 ןייק קירּוצ איבנ רעד זיא ךילסירדרעֿפ ,העבג ןייק קעווא ךלמ רעד זיא גיטעמוא-

 .קעװַא המר:

 טנָאועג טָאה לאומש .ןעֿכַארּבעגסיֹוא להָאמ ַא ךָאנ געירק ַא טָאה ןעֿכיג ןיא
 ?םּוא רע ללָאז ענירעּבעל עללַא ;קֵלָמַע םעד ןעטָארסיֹוא ןהעג ללאז רע ןלּואש-

 ןוֿפ ללָאז טיִלֵּפּו דיִרָׂש ןייק -- ןעמהענ טינ רע ללָאז רעמיהטֿכײר ןייק נּוא ,ןעגניירּב

 טעטָארעגסיוא גיד'תֹונָמְחַרְּבמּוא ,ןעמּונעגנייַא קי טָאה לּואש .ןעּבײלֿב טינ קלמע-
 בר ר

 סָאר נּוא ןעגנַאֿפעג ןעמּונעג ךיז םימ לואש טָאה קלמע ןוֿפ ךלמ םעד רּונ ,גניהסלַא!
 ןָאש טָאה ָאד ,קלמע ןוֿפ ףָאש נּוא תֹומֲהְּב יד גידעּבעל טֿכַארּבעג טימ טָאה קלָאֿפ-
 =ענ לַאּומש טָאה קלמע ןוֿפ ךלמ םער ,ץ'נַגֲא .טַאהעג טינ ףוס ןייק סַעַּכ ס'לַאומש-
 רָאנ םהיא טָאה רע .טלָאװעג טינ ןערייר רהעמ וליפא רע טָאה ן'לואש טימ ,טנרה:

 ךיז טָאה טסיזטוא , "הכולמ עשידּוי יד ןעסירעגּבא, םהיא ןוֿפ טָאה טסָאנ זַא טגָאזעג

 םענייאניא םהיא טימ ללָאז רע ,ןייז לַחֹוט םהיא ללָאז רע ,ןעטעּבענ םהיא ייּב לּואש

 , ןהעז נּוא ןרעה טלָאװעג םינ רהעמ םהיא טָאה לאּומש --- לגלג ןייק ןהעג
 . עילָאֿבנַאלעמ ַא ןיא ןעלַאֿפגנירַא לּואש זיא ןָא טצעי ןוֿפ

 : ןעיֿפ ֿפיצנירפ רעּב"א איבנ נוא ךלמ ןעשיווצ ןעוועג ןיא סָאװ געיר וק רעד רעסיוא

 .נייא יד ןּוֿפ סמּונ םעד טימ דנַאל סָאד ןרעֿבײרעּב טלָאװעג טָאה ,ךלמ םלַא ,לּואׁש-
 יד ןעלעוו רעמָאמ ,טלָאװעג םינ סע טָאה איבנ סלַא לאומש גנוא ,םיִאְנֹוש ענעמונעג
 ,ךלמ םלַא ,לואש ;הָסָנְרִּפ עגידנָאטש ַא רַאֿפ ןעֿכַאמ טּפיױהרעּביא המחלמ יד ןערוי-
 ,איבנ םלַא ,לאומש נּוא ,םיכלמ ןייז ְךיֹוא ןעללָאז רעדניק ענייז זַא טלָאװעג טָאה;
 םעד םעװ סע רעװ םעד לא רַאֿפ ןעֿכַאמ ּוצ טֿכער סָאד ןעּבָאה טלָאװועג טָאה:
 ןעּבָאה לָאז אי ב נ רעד ; ןעסַאּפ רעסעּב גוא ןעלעֿפעג רעסעּב קלָאֿפ םעד גּוא איבנ:
 ןעֿכָארּבעגסױא טצעי טָאה םעללַא םעד רעסיוא ,ךלמ םעד רעּביא דנַאהרעּביֹוא יד;
 =ערנַא םער גוא םבש ןייא ןעשיווצ ,הֶאְנָׂש נוא הָאְנִק ,םײהנערירֿפוצנּוא ַא קלאֿפ ןיא-
 לּואש ,ןערּוי ייַּב עילָאר-טּפיוה יד עג םירּפָא טבש רעד טָאה טצעי ויּב ,ןרי
 רע טָאה םהיא ןוֿפ :טציטשעג לעיֿפ טָאה רע ןעֿבלעװ ןימינּב טבש ןוֿפ ןעוועג זיא
 רילגעמ ָאװ , ןעזייוו ּוצ רע טנעלֿפ םהיא גּוא ,עטסעטלע גּוא םירש ענייז ןעּבילקעגסיױא:

 ר ען
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 8 טָאה טצטעי .טקניירקעג םיטבש ערעדנַא טָאה סָאד ,רעדלעֿפ נּוא רענטרעגנייוו
 ןעכלעװ ,הָרּוהְי טנש ןוֿפ ,דַוָד ,ןַאמ ןעגנּוי ַא ךלטַא רַאֿפ ןעּבילקעגסיֹוא לאומש
 |זיא נוא רלעה ןרעֿפּפַאט , ןעשנעמ ןעטרעטסינעּבַא רַאֿפ טנעקעג טָאה קלָאֿפ םָאד
 עי / גםידיײא'נַא ס'לואש ךלמ םעד ןעוועג

 ' ,רעלעיּפש:ןעֿפרַא רעמּוג םלַא ץטַאלַאּפ םירלמ םּוצ טזָאלעגוצ ןעועג זיא דוד

 ,=רעֿפ ּוצ טעמוא ןייז נּוא ןרעטײהּוצֿפױא לעסיּבַא ךלמ ןעשילָאֿבנַאלעמ םעד יֵהָּכ
 םער נּוא לֵכיֵמ רעטֿכָאמ םיךלמ םעד ןעגָארקעג ּבעיל ן'רוד טָאה ָאד .ןעּבײרמ
 ,ּוצ ןעדנּוּבעגוצ ןענייז רעדניק ענייז יװ גידנעהעז ,לּואש ,ןָתָנֹוהְי ,ׁשֵרֹוי נּוא ןהָאז ס'ךלמ
 ; טקניירקעג רהעז ןיֿפרעד ןעװעג זיא ,םהיא ךָאנ ךלמ ןייז ףרַאד רעֿכלעװ ןעשנעמ םעד
 עֿכילטע יא ּוצ ץדוד ןעּביֹוהעגנָא םײקֿבילגעמ עלַא טימ טָאה רע
 | ןעּבָאה לעיֿפ . ןערָאװעג לּוצינ 6 זיא דוד רעּבָא ,ןענגרה טלָאװעג םהיא רע טָאה
 ! עללַא טָאה רעֿכלעװ ,ןהנוהי נּוא --ֹרֿפ םדוד -- לכימ ןעֿפלָאהעג ּוצרעד םהיא
 | .זיא ןתנֹוהי .םהיא ןענעג טֿבַארמ ,לּואש ,רעטָאֿפ ןייז םָאװ םלייצרעד ץדוד להָאמ
 ַא .עטֿבישעג רעֿבילשנעמ רער ןיא ןעשנעמ עטסגידריווקרעמ יד ןוֿפ רענייא ךיוא
 0 ּבעיל ּוצ ןעסרעטניא ענעגייא יד ןייז ביִרְקַמ יֹוזַא ,טייהנעּבעגרעּביא אזַא ,טײהײרּפ
 יי גּוא ןערעדנַאנַא ןָארט ם'ךלמ םער ןעטערטּבָא ליטש ,דנײרֿפ ַא ןוֿפ ןעסערעטניא

| 
| 

+ 

 .םינ א ד טסייוו לַאֿפ ַאזַא ךָאנ ---,ןָארט םּוצ ןעמוק ּוצ ןע ֿפלע ה ןרעדנַא םעד
 ןייא ףיוא .ןעגיוצעג טייצ עגנַאל ַא ךיז טָאה דוד נּוא לּואש ןעשיוװצ ףּפמַאק רעד

 .טימ רור טייז רערעדנַא רעד ףיֹוא ,קלָאֿפ גּוא לִיַח ןייז טימ לּואש ןענַאמשעג זיא טייז

 . טָאה רוד .ץ'דור ּוצ ןענַאטשענּוצ ןענייז עֿבלעװ ןעשנעמ טרערנוה רעיֿפ נּוא .ָאיבנ םעד
 טצישעג ןייז ללָאז רע ּואװ ,ןעניֿפעג טנָאקעג טינ דנַאל ןעׂשירּוי ןיא טרַא ןייק .ךיז
 עטסגרע יד ,םיּתשלּפ יד ּוצ קעװַא טזּומעג טָאה רע .ןרָאצ ם'ךלמ ןּוֿפ טרעֿביזעג .נּוא
 , העסיורג טימ לָאמ ןייא טינ ןָאש ךיוא טָאה ןײלַא דוד עֿבלעװ װ ןעגעג ,םיאנֹוש עשידּוי
 לעיֿפ ןעויװעּב רע טָאה םיּתשלּפ יד ייּב ךיז גידנעמלַאהֿפיוא ,ןעמירטשענ הָרּובִנ
 =רעֿפ לעיֿפ רהעז רוד טָאה רעּבָא ןעדּוי יד ייּב ,קלָאֿפ ןייז ייּב ,הרּובג גּוא לֵבַׂש

 ןיא .םיתשלּפ יד טימ םֹולש ןעסָאלשעג יװ יֹוזַא טָאה רע םָאװ טימרעד ןעהיול
 . םיּתשלּפ יד נוא לּואש ןעשיוװצ געירק ַא ןעֿבָארּבעגסיֹוא טָאה םּורַא טייצ עצדּוק ַא
 גּוא ןערָאװעג ם'גרהעג זיא ןתנוהי ,ןעדּוי רעדנעזיֹומ ןעלַאֿפעג זיא המחלמ רעד ןיא
 ךיז טָאה רנעה יד ןיא םיתשלּפ יד ּוצ רעגירעּבעלַא ןעלַאֿפנײרַא גידנעלעװ םינ לּואש
 | . ןעּברַאטשעג נּוא מעי ןעצרַאה ןיא דרעװש ןַייז ןיילַא

 ',עטֿבישעג רעד ןיא ןָאזרעּפ עשיגַארט עטשרע יר טגידנעעג טָאה יֹזַא םָא
 {  .ךלמ רעשידוי רעטשרע רעד טגידנעעג נּוא טֿפּפמעקעג ,טּבעלעג טָאה יֹוזַא טָא

 =עג ךיז טָאה רע סלַא ,ם|הנֹוהי נּוא ם'לואש טדיֹוט ם'נּוֿפ טרעהרעד טָאה דוד
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 רע טָאה רעטרָאװ עדנערהיר ףעיט טימ . קַלָמַע טימ המחלמ ַא ןוֿפ טרעקעגמוא טַאה
 ןיז ןוֿפ טריומ םעד טנייװעּב רע טָאה ןערערט עסייה טימ נּוא ץלואש טגָאלקעּב
 0 ! .ןתנוהי דנײרֿפ ןעטסנעּבעגרעּביא נּוא רֹּבח

 ןיא טצעזעּב ךיז נּוא קלָאֿפ ןייז ּוצ טרהעקעגמּוא דוד ךיז טאה םעדֿבָאנ דלַאּב ==
 ,ךלמ ַא רַאֿפ טּבלַאזעג נּוא ןעמּונעגֿפוא הדוהי םבש רעד םהיא טָאה טרָאד ,ןֹורְבָח
 םמּוג לעיֿפ םער רַאֿפ ץ'לּואש יירט גידנעּביײלּב טיז ןייא ןוֿפ ,םימבש עגירּביא עללַא
 נּוא ,אנוש ןוֿפ ןעֿפלָאהעג לָאמ לעיֿפ םהיא גּוא קלָאֿפ םער ןהָאטעג טָאה רע סםָאװ
 ןעטלַאהרעֿפ ךיז טָאה רע סָאװ דוד ףיֹוא םֵעַּכ ןיא גידנעייז טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ
 ןז ם'לּואש ןעמּונעג ײז ןעּבָאה ,םיּתשלּפ יד טימ ,אנוש-םר ןעשידּוי םעד םימ םּוג
 .ןערּוי עלַא רעּביא ךלמ ַא רַאֿפ טּבלַאועג םהיא םִיָנֲחַמ ןיא גּוא הָׁשֹוּב-שיִא

 .לעיֿפ ןעלַאֿפענרָאֿפ ןענייז טייצ רער ןיא ,רהָאי ןעּבעז קעװַא ןענייז יֹוזַא טָא
 -שיא ןיא עגירטניא ַא רעּביא ,ליח ם'רוד נּוא סיתשב-שיא ןעשיווצ תומחלמ עניילק
 ,ליח ןיא גּוא קלָאֿפ ןיא עציטש:טּפיֹוה ןייז זַא ּוצרעד ןעמוקעג םע זיא ףיֹוה ם'תשב
 טימ גּוא ץרוד ּוצ ןעגנַאגעגרעּביא נּוא םהיא ןוֿפ ןענַאטשעגּבָא זיא ,רֵנ ןָּב רַנְבַא
 עי ,קלָאֿפ עשירוי עצנַאג סָאר ךיוא םהיא

 ?עג ךָאנ זיא --- ןעמּוקעגסיורַא זיא לּואש ןעֿבלעװ ןוֿפ -- ןימינּב טבש ןיא ּביֹוא
 .טעטָארעגסױא רלַאּב רוד ְךיֹוא יז טָאה ן'רוד ןעגעג הָאנש יד טלעצרָאװעגנײא ןעּבילּב
 םבש ּוצ טרעהעג טָאה עֿכלעװ--םּובָי טדָאטש עטלַא יד ןעמּונעגנייא טָאה רע
 נּוא ,רענהָאװנײא עטלַא יד ןוֿפ דנעה יד ןיא טציא ויּב ןעװעג יא גּוא ןימינּב
 ןעּבעגעג ןעמָאנ ַא רהיא טָאה --- ןעמהעננייא טנעקעג טינ ןפֹוא םּוׁשֹּב יז טָאה ןימינּב
 ןעצנַאג ןופ טרָאטש:טּפיֹוה רעד רַאֿפ ,ץנעריזער ןייז רַאֿפ טֿבַאמעג יז גוא ,םי לשּורי
 : .- ,קלָאֿפ ןעצנַאג ןרַאֿפ טקני :םלעטימ א רַאֿפ ,דנַאל

 זיא ןערּוי עללַא רעּביא ךלמ ַא גידנערעו ןהָאמעג טָאה דוד סָאװ עטשרע סָאד
 םּורַא דנַאל םעד ןוֿפ לעיֿפ ,םיּתשלּפ יד ןעגעג ןעטערטענסיֹורַא טָאה רע סָאװ ,סָאד
 םע טָאה רוד ,דנעה יר ןיא םיּתשלּפ יד ייּב ןעװעג ךָאנ זיא םילשּורי םּורַא נּוא
 ןעגָאלשּוצ יֹזַא תומחלמ יײװצ ןיא רע טָאה םיּתשלפ יד נּוא ,קירוצ ןעמּונעגּוצ
 , ןעוהמ ּוצ טַאהעג טינ רהעמ ייז םימ רוד ןָאש טָאה ןעּבעל עצנַאג סָאד טעמּכ זַא
 ן---4- ,רנײֿפ עשירּוי ערערנַא ךָאנ טמַארעגסױוא רע טָאה יֹוזַא

 טלהיֿפעג ךיז טָאה רוד ,םײרֿפעּב ןעצנַאג ןיא טעמּכ ןעװעג זיא רנַאל םַאד
 :נַא ענייז ןיא טשימעגניירַא טינ ךיז טָאה איִבָנ ןייק ,גידנָאטשטסּבלעז גוא גיטֿכָאמ
 ,םילשּורי ןייק הָעְבִנ ןוֿפ ןֹורֶא םעד טרהיֿפעגרעּבירַא טָאה דוד ,ןעמייהנעגעלעג
 תֹונָּבְרָק ּואװ ַחַּבְִמ ַא נּוא --- ןֹורֶא םעד ןעטלַאה ּוצ ּואװ -- ןנְׁשִמ םעד טלעטשעגֿפױא
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 19 ,תֹומחלמ ענייז .הכילמ ס'דוד ןוֿפ ּבייהנָא רעד
 ר +י

 םהיא טָאה ,םילשּורי ןיא שדקמה תיּב ַא ןעיוּב טלָאװעג ךיוא טָאה רע ,ןייז ּוצ בירקמ
 ,וד םינ, ,ןּוהט םינ סָאד ללָאז רע זַא ,ןעמָאנ םטָאג ןיא טגָאעג איבנה ןתנ
 תיּב ַא ןעיֹוּב ףרַאד , ןעסָאגרַאֿפ טּולּב?ןעשנעמ לעיֿפ יֹוזַא עד ןייז ןיא טָאה רעכלעװ

 .ןעיֹוּב םהיא םעוו ןהָאז ןייד רּונ ּוד טינ --- טמָאנ רַאֿפ שדקמה:
 ,נעט עֿבילקילג נּוא עליטש ,עניהור ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ןעדּוי יד רַאֿפ

 יד .לעדנַאה טימ לעסיּבַא נּוא טייּברַא-דרע טימ טגיטֿפעשעּב ךיז טָאה קלָאֿפ םָאד

 .טֿכַאמ םקלָאֿפ רעסיורג ַא ּוצ טלעקיוטנע ךיז ןעּבָאה םיטבש עטלעצנײארעֿפ

 עג טעטָארעגסוא ןענייז טסנעיד:רעטסטָאג ערמערֿפ עלַא ,תֹורָמ ערמערֿפ עלַא
 ויא ךלמ רעייז ,ןערָאװעג טצנַאלֿפעגנײא רעדיו זיא ןעּבֹולג עשירּוי סָאד ,ןערָאוװ
 ןעּבָאה רעקלַאֿפ עגימּורַא עלַא גּוא ,טסײג ןעשירוי םעד גּוא הרֹוּת רעד ןעוועג יירט
 ,ייז רַאֿפ טַאהעג אָרֹו

 רע סָאװ סָאד זיא ,ןָאמעגֿפיֹוא טָאה רוד סָאװ םיִׂשֲעַמ עטסערג יד ןוֿפ ענייא
 רעגנַאל ןּוֿפ ןָאש זיא קש מד ,םֶרַא ןוֿפ טדָאמש:טּפױה יד ,קֵׂשַּמַד ןעמּונעגנייא טָאה
 נּוא רּוׁשַא ,לבּב) ם'נעיזַארערָאֿפ לערנַאה םעד רַאֿפ טקנּופלעטימ רעד ןעוועג ןָא טייצ
 ?סלעדנַאה ןעטמהירעּב םעד טימ גּודניּברעֿפ רעגנייא ַא ןיא ןענַאטשעג זיא םרא ,(ערעדנַא
 רעדנָאל?בירעמ עטסעטייוו יד םימ רחסמ ןעּבעירטעג טָאה סעֿכלעװ ,רֹוצ :קלָאֿפ
 ןעטסרעדָאֿפ גּוא ןעמייוו םעד ןעשיוװצ טקנּופ:סגנּוגינײארעֿפ ַא ןעוועג קשמד זיא יֹוזַא
 טימ רחסמ רעשיטַאיזַא רעד ךיֹוא נּוא ,בירעמ ןעטסעטייוו נּוא ןעטסרעדָאֿפ נּוא חרזמ
 ןעמעננייא טלָאװעג טָאה דוד ,רֹוצ נּוא קשמד ךרּוד ןעגנַאנעג זיא ַאקירֿפַא נֹוא םירצמ
 רעשינענּכ רעד ץּוח ַא ,טלעוו עיינ ץנַאנַא ךָאנ קלָאֿפ ןייז רַאֿפ ןענֿפע ּוצ ידּכ קשמר
 ןעטסגיטֿביװ נּוא ןעטסרעֿכיז םעד ןעמענרַאֿפ םע טעו ןַאד נּוא ,עשיטַאיזַארערָאֿפ יד ךיוא

 רע ;ןַאלּפ ןייז טרהיֿפעגסיוא טָאה רוד ,רעקלָאֿפ עשיטַאיזַאןיילק יד ןעשיווצ ץַאלּפ |

 ץנַאג ןיא תיּבה לעּב רעגיצנייא רעד ןערָאװעג ָאולַא זיא נּוא ןעמּונעגנייא קשמר טָאה
 רעקלָאֿפ עגימּורַא עלַא -- ןֵרְרֵי טייז רענעי ףיֹוא סָאװ רֶעְלִנ נּוא ןעיריס ,אניטסעלַאּפ
 רוד םָאװ גנולײצ-סקלָאֿפ יד ..ייז רעּביא טֿכַאמ ןייז טנעקרענַא נּוא טלהיֿפעג ןעּבָאה

 להָאמ יירד טימ ןָאילימַא טַאהעג טָאה רו זַא ,ןעזיוועג טָאה טֿכַאמעג טָאה
 ףיוא ןהעג ּוצ גיהעֿפ ןעוועג ןענייז עֿבלעװ על דנעויֹוט םרעדנּוה
 ּוצ םולש טֿכועג ןעּבָאה םירֹוצ יד זַא םינ רעדנואוו ןייק ָאולַא זיא'ס . המחלמ ַא

 ןעװעג םולש רעד זיא קלָאֿפםלערנַאה םֹלַא ,יײז רַאֿפ .ןעַדּי יד םימ ןעכַאמ
 לעיֿפ ןענייז ןעגעווטסעדנוֿפ ,רעקלָאֿפ ערעדנַא רַאֿפ יו רערעייהט גּוא רעגיהמָאנ
 ,ןעּבילּבעג םיאנֹוש-םד ןעצרַאה ןיא םהיא רעקלָאֿפ עגימּורַא יד ןּוֿפ
 גנּורעדנעינַא זיא ןעּבעל ס'רוד ןיא .ןעּבעל םעגיהור ַא םרעיויד גיּבייא טינ רעּבָא + 4
 . ןוֿפ רונ טינ ,גינעווניא ןוֿפ רּונ ןעסיֹורד ןּוֿפ טינ רעּבָא ,ןעטָארטעגנײא ןערעגרע םּוצ
 .ויוה םענעגייא ןייז ןוֿפ ,ףיֹוה םענעגייא ןייז ןוֿפ רּונ קלָאֿפ ןייװ
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 .עטכישעג:טלעוו יד

 רע טי י ,
 גוי 1

 ךיוא טנייה ךָאנ זיא נּוא ןעוװעג זיא רעגייטש רעד יו --- טַאהעג טָאה רוד 0
 ,רערניק עֿבילטע טַאהעג ערערעי ןעּבָאה רעּביײװ יד ,רעּביײװ עֿכילטע --- ןעיזַא ןיא
 ןעלקיווטנע ּוצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה םע גּוא ןעסקַאװעגרעטנּוא ןענייז רעדניק יד
 ֿגּוא ,םרעטטומ ענערעישרעֿפ ןוֿפ רונ רעטַאֿפ ןייא ןּוֿפ רערירּב יד ןעשיווצ םעגירטניא
 ןעמהענוצּוצ טּבױלרע רוד ךיז טָאה ּוצרעד ,רעטסעװש נּוא רעדירּב יד ןעשיווצ
 ןעוװעג זיא רעד תעשּב ,ןעטַאדלָאס ענייז ןּוֿפ םענייא ייּב ,עַבָׁש-תַּב ּבייו סענָאש ַא
 םוצ ןעּבירשעג רע טָאה השעמ הסּואמ יד ןעקיטשרעֿפ ּוצ ידּכ נּוא ,המחלמ ַא ףיוא
 :טגרהעג לָאז ,הָיְרּוא ,טַאדלָאס רעד זַא ןהעו טרָאד לָאז רע בָאֹוי לַאשרַאמדלעֿפ

 רעטשרע ס'דוד ,עדייז ס'עבש-תב ,לָּפֹוהיִה ַא ,ןהעשעג ךיֹוא זיִאיִס סָאװ --- ןערעוו
 םהיא זיא ,טייצ רענעי ןוֿפ ןעדּי עלַא רעטנא רעטסגילק רעד נוא ץֵעֹויילַעַּב
 ןייז רַאֿפ ץרוד ןיא ןייז ּוצ םקֹונ ךיז יװ טֿכּזעג טָאה נוא ,רַאֿפרעד אנוש ַא ןערָאװעג
 רַאֿפ עֿפריװרָאֿפ עגנַארטש טֿבַאמעג ץ'רוד טָאה ןתנ איבנ רעד ,דֹובּכ םלעקינייא
 ְךיֹוא טָאה קלָאֿפ ןיא .ןוהטעג הבּושּת טָאה דוד נּוא ,ן'עבש-הב טימ השעמ רעד
 ןעּבֹהעגנָא טָאה ןעמ נּוא קורדנייא ןעטֿכעלש ַא טֿכַאמעג טקַאֿפ רעטצעל רעד
 רעדּורּב ןייא זַא עיֿברַאנַא ןימ ַא ןערָאװעג זיא אֿפּוג ףיוה ןיא , דוד ףיֹוא ןעלמרּומ
 ?ֿפריֿפ טָאה ןֹונמַא סָאװ רַאֿפרעד ,ןזֹונמַא --- ןרעדנַא םעד ט'גרהעג טָאה םולשבַא --
 =עגנָא ךיז ןעּבָאה גָאט עגירעיורט ,רמּת רעטסעװש ם'םולשבַא טנידיילעּב ךילֿכעמ
 ,ן'דוד רַאֿפ ןעּביֹוה

 עיינ יר טימ ןעדירֿפּוצנּוא יװ ןייז ןעּביֹוהעגנָא טַאלג קלָאֿפ סָאד טָאה ּוצרעד
 =עג ןעדעירֿפּוצ טינ ןענייז ייז ,הבּולמ ןייז ןיא טרהיֿפעגניײא טָאה רוד סָאװ ןעגנּונדרָא
 ןעּבָאה טלָאװעג יז ןעּבָאה רעשרעה ַא ,טֿכַאמ רעגנערמש ,רעגידנעטש ַא טימ ןעוו
 .גּוא , ײרֿפ ןייז טלָאװעג יז ןעּבָאה טײצסנעדעירֿפ ןיא רעּבָא ,טייצ:ס'נעירק ןיא רונ
 ךלמ ַא ןעטעּבעג ןעּבָאה יז תעּב וליפא .טּפֹוש ַא ,רעטֿביר ַא טימ ןענעגּונגעּב ךיז
 ןהעג ּוצ ףיֹוא טינ רעּבָא ,ןעצטישעּב ּוצ ףיֹוא ךלמ ַא טלָאװעג ְךיֹוא יז ןעּבָאה
 ערעדנּוזעּב ַא טערליּבעגסיוא ךיז טָאה ףֹוס םּוצ .רעדנָאל עדמערֿפ ןעמהעננייא
 ,עיצַאזינַאגרָא רערנוזעּב ַא טימ עיטַארקָאטסירַא עשירעטילימ ןימ ַא "םי רֹוּכ ג, סַאלק
 מערליּבעגסיֹוא ךיז טָאה סע .לַאשרַאמדלעֿפ ןּוֿפ דנַאה רעד ןיא ןעגעלעג זיא עֿבלעװ
 ןייז ףיֹוא ןעטלַאהסיֹוא טֿפרַאדעג טָאה קלָאֿפ סָאד עֿבלעװ ,עעמרַא עגידנָאטשַא
 -- -=י - += ==  ,גנונֿבער
 -עגסיֹרַא ךיז טָאה םײהנערירֿפוצנּוא ַא ןעזיוועג רּונ ךיז טָאה סע ןנעו גּוא = }

 ןענעג םירפא גּוא ןימינּב םבש ןיא ןעטלַאהעּב ןעוועג זיא סָאװ הָאנש עטלַא יד ןעזיוו
 ,ןעטייצ עגנַאל ןּוֿפ ךָאנ ,ן'רוד -
 םיִנ םהיא טָאה רעֿכלעװ ,ן'רוד ףיֹוא ןערָאװעג זנורּב זיא ם ולש בַא זַא ,רַאֿפרעד 8
 ןוֿפ טצעהעגרעטנּוא גּוא ,ןןונמַא םגרהעג טָאה רע טייז ,ןהעז טינ גּוא ןערעה טלָאװעג ,

 ײ)



 21 .דנַאל ןיא נּוא ףיוה ם'רוד ןיא ןעהוהנוא יד

 רַאֿפ ןעּבלַאז טזָאלעג ךיז גנּולצּולּפ נּוא ,הָריִרְמ ַא טֿכַאמעג רע טָאה --- ץ'לֿפֹותיחַא
 .,רור .ץסולשבַא ּוצ ןענַאטשעגּוצ קלָאֿפ עשירי עצנַאג סָאד טעמּכ זיא ,ךלמ ַא
 ןעמ טָאה ץסולשבַא זַא נּוא ,דנַאל ןיא נּוא ףיֹוה ןיא ךיז םּוהט'פ סָאװ גידנערעהרעד
 ןּוֿפ ןעֿפױלטנע ּוצ יװ ןענוֿפעג טינ הָצֵע רעדנַא ןיק טָאה ,ךלמ ַא רַאֿפ טֿכַאמעג
 =רלעֿפ ןײז םילש:רי ןּוֿפ קעװַא רּונ זיא םהיא טימ ;ןהָאמעג םע א רע ,םילשּורי
 ,טנידעג יירט ץדוד ,דײרֿפ ןיא גּוא המיונ ןיא וימי-לּכ טָאה רעֿכלעװ ,בָאוי לַאשרַאמ
 גּוא יֵהֵרְּכ :ןעמַאדלָאס ענעגנורעג ןעקלָאּפ ײװצ .נּוא ליח ןוֿפ א רעניילק א

 ןענַאטשעג ּוצ םהיא ּוצ זיא טרָאד .ןדרי םעד טּפַאהעגרעּבירַא ךיז טָאה רוד ,יִתָלָּפ
 רעּבָא ,םעניילק םעד טימ נּוא ,ןעשנעמ ענעּבילּבענ יירט םהיא להָאצ עניילק ַא ךָאנ
 ן'דוד -- .ן'םולשבַא טימ ןעטלַאה המחלמ סיֹורַא בָאֹוי זיא ליח ןעטינעג גּוא ןרעֿפּפַאט
 : { -- געירק ןיא ןהעג טזָאלעג טינ ןעשנעמ ענייז ןעבָאה
 םעװ'ס יװ זַא ,ןעמעּבעג רוד םהיא טָאה געירק ןיא םיֹורַא זיא בָאֹוי רעדייא ְּ
 בנַאל טינ טָאה געירק רעד .ןעּבײלּב ןעּבעל לָאז םולשבַא וַא ןהעז רע לָאז 0
 ּתָאה רוד נּוא ,טגרהעג םולשבַא , ןעגָאלשּוצ ןערָאװעג זיא ליח ם'םֹולשבַא ,טרעיֹורעג
 רעּביא ךלמ ַא --- רעהירֿפ יװ -- ןעװעג גּוא םילשּורי ןייק קירוצ| א ךיז
 1 : + 6 - ,ךערטועלש

 ,ן'רוד ןענעג טײהנעדעירֿפוצנוא ןּוֿפ לֹוק ַא טרעהעג ךָאנ ךיז טָאה טרָאד נּוא ָאד
 =ֹואנַא ,ןערָאװעג טנעררָאעג קירוצ גנידסלַא זיא ,ןעזייּב טימ גּוא ןעטּוג טימ רעּבָא
 .קלָאֿפ ןיא טשרעהעג רעטײװ טָאה ןעדעירֿפ רעֿבילרעב

 .טרעיורעג גנַאל טינ ךיֹוא ןערעירֿפ רעֿבילרעסיֹוא רעד ּוליּפֲא טָאה רעדייל

 ןייז לָאז רעװ : עגַארֿפ יד ןעסקַאװעגסיױורַא זיא אליממ נּוא ,ןערָאװעג טלַא זיא דוד
 םריוט ןעװעג זיא ,ןהּוו ס'רוד רעטסמלע רעד ,םולשבַא זַא םעדֿבָאנ ?ׁשֵרֹוי ם'רוד
 טָאה רעּבָא דוד ,ּוהָיִנֹורֲא ּוצ ןעגנַאגעגרעּביא הָׁשּורְי רער ןּופ תובז רעד זיא
 ּבהינודַא םימ ,הכּולמ יד ןע'נשרי טעװ ,המלש ,ןהּוז רהיא זַא ןץעבש-תּב טגָאזעגוצ
 סַאשרַאמרלעֿפ רעד --- בָאֹוי ,רֶָתָיְבֶא םילודג םינהּכ ײװצ יד ןּוֿפ רענייא ןעװעג ןענייז
 --- טגרהעג ן'סולשבַא טָאה רע טייצ 7 ײּב ןה םעד ןערָאװעגנָא טָאה רעֿכלעװ ,ס'רוד
 רַאֿפ קעלֿפרנַאש ןימ ַא םיּפע ןהעועג ןעּבָאה עלַא יר .קלָאֿפ ןּוֿפ עטסערג 0 גּוא
 ,ערַארג יורֿפ רער ןוֿפ ןהּז רעד ןעציז טעװ םהיא ףיֹוא ןנעװ ןָארט ןעשידּוי םעד
 ַאוַא ןעוװעג זיא'ס עֿכלעװ ּבעילּוצ גּוא ,ןעּברָאװרע ךיז םּואמ יֹוזַא טָאה דוד עֿכלעװ

 יד .קלָאֿפ ןיא רערּורעג גּוא ריר
 והָינְּב םכח נּוא רֹוּבַנ רעטמהירעּב רעד ,איבנה ןהנ : ןעטלַאהעג ןעּבַאה ן'דוד םימ

 .ערערנַא לעיֿפ טינ גּוא ,קֹודָצ לודנ ןהּכ רעד ,עידרַאװנ:בײל ןײז ,עֶדָיֹהְי ןּב

 יו עד א שש
 לע : : : ֶ
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  מָאה נּוא ןעשנעמ עיירט םהיא עלַא ןעֿפּורעג ןעממַאזּוצ ּוהינֹודַא טָאה גנּולצּולּפ

 :נעװעג ךיז ןעּבָאה ןץעבש-תּב טימ ײטרַאּפ ם'רוד ,ךלמ ַא רַאֿפ ןעּבלַאז טזָאלעג ךיז
 !רע שטָאח -- ךלמַא רַאֿפ ץהמלש ןעֿכַאמ טרָאֿפָאז לָאז רע זַא , גינָאק םּוצ טער

 .+ ײטרַאּפ ןייז םימ טמיטשעגניא טָאה דוד -- .רהָאי ףלעווצ ןעוועג טלַא לּכה ךס זיא
 םער ןעטערמעגּבָא םהיא טָאה דוד גנּוא ,ןערָאװעג טּבלַאזעג המלש זיא ןעגרָאמ ףיוא
 ןענײטשֿפיוא ס'המלש ןוֿפ טשַאררעּביא קרַאטש ןעוועג זיא ײמרַאּפ ם'ױהינודַא . ןָארהמ
 קרַאמש ךיז טָאה ּוהינֹודא , ןעזָאלרעֿפ ןּוהינודַא טרָאֿפָאז טָאה גּוא ,ןָארהט םעד ףיֹוא
 טסעוו ּוד ּביֹוא, :טגָאזעג נּוא ךיז ּוצ ןעֿפורעג םהיא טָאה המלש רעּבָא ,ןעקָארשרעד
 העג ,ןערעװ טמירקעג טינ רָאה ןייק ריד טעוו ליטש גּוא גיהור ןערהיֿפֿפיוא ךיז

 יז םיהַא
 םיֹורג ,גינָאקנערלעה רעסיורג רעד ,רוד נּוא ,ךלמ ַא ןערָאװעג זיא המלש

 גּוא ןענָאועג שיטסילַאעריא ,גיהטּומסיורג ,םײצסנערירֿפ ןיא סיורג נּוא טיירמש ןיא
 סגנוריגער ענייק ןיא רהעמ ךיז נוא ןָארהמ ןוֿפ ּבָארַא זיא ,טנערעלעג שיטקַארּפ
 +(1019) ןעּברָאטשעג רע זיא םּורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,טשימענ טינ ןעטייהנעגעלעגנַא

 ןעטֿכַארמ וצ ןעּבױהעגנָא רעמײװ ּוהיִנֹרא טָאה ,טריֹוט ס'רוד ךָאנ ךיילג
 מָאה ןָאטענֿפױא זיאס סָאװ טָאה רע ךָאנ רעדײא רּונ ,ןערעוו וצ ךלמ ַא ןעגעוו
 רתיבַא לֹודג ןהּכ םעד ,ןענ'גרה ןעסייהעג ן'ב ָא וי עצטיטש ןייז ךיֹוא יו םהיא המלש
 -.+ ;-  +ןערָאװעג ליטש זיא רנַאל ןיא נּוא טקישרעֿפ רע טָאה

 ןעּבעל םעצנַאג ןייז . קיטילָאּפ?סנערירֿפ ַא ןערהיֿפ ןעּבױֹוהעגנָא םָאה המלש

 רערעיװ םָאה םרא תעב ּוליִפא ,טרהיֿפעג טינ המחלמ עגיצנייא ןייק רע טָאה
 המחלמ טינ םהיא םימ ְךיֹוא רע טָאה ןערָאװעג גידנָאטשטסּבלעז נּוא קשמר ןעמונעגּוצ
 רע טָאה ןענעװסלעדנַאה יד ,ןעדעירֿפ ןיא טּבעלעג רע טָאה רוצ טימ ,ןעטלַאהעג
 מָאה רע ,טרָאטשסלעדנַאה לעיֿפ טעיוּבעגסיוא טָאה רע ,טײהרעֿכיז ןיא ןעטלַאהעג
 םירצמ םימ ,לעדנַאה:טלעוו רעייז ןיא (רעיצינעהֿפ) םירֹוצ יד מימ תופּתוש טֿכַאמעג
 םירצמ ןּוֿפ ךלמ ןוֿפ רעטֿכָאט ַא ןעמונעג טָאה נּוא ,ןערעירֿפ ןעסָאלשעג רע טָאה
 ,בָאֹומ :רעקלעֿפ ערעדנַא טימ ךיוא ןהָאמעג רע טָאה עּבלעסָאד ,יֹורֿפַא רַאֿפ
 :ַאה ןעסיוהג ַא טֿפַאשרעֿפ ךיז טָאה רע ,ןעֿבײלגרעד נּוא תַח ,םֹודָא ,ןֹורָצ ,ןֹומַע
 ןיא .רעקלעֿפ עגימּורַא עלַא טימ םולש ןיא טּבעלעג נּוא ,רעּבײװ לעיֿפ טימ םעד

 גוא טֿפַאשנעסיװ טימ גּוא עיזעָאּפ טימ טגיטֿפעשעּב ךיז רע טָאה טיײצ רעײרֿפ רעד
 םָאר זיא לעדנַאה ןיֿפ . םכח ןעסיורג ַא רַאֿפ ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה םּורַא םייװ
 בוא קָאמשניײװ ןייז רעמנוא ןעסעזעג ךיז זיא רערעיה גּוא ,ןערָאװעג ךייר רעײז קלָאֿפ

 , ,טּבעלעג גיהּור ךיז נּוא יםיֹוּב ןעגײֿפ ןייז רעטנּוא
 עיױּב ּוצ --- ם'רוד ןעקנַארעג םעד ןערהיֿפוצסױא ןעּביֹוהעגנָא המלש טָאה טצעי



  +"םירצמ ןּוֿפ ןעדּוי יד ןעניוצעג סיֹרַא טָאה רעֿכלעװ, ,טטָאנ רַאֿפ ,ׁשֵרֹקַמ תיֵּב ַא -
 . ףיֹורַא רע טָאה טיּברַא ערעװש יד .רֹוצ ןּוֿפ רעלטסניקציוּב ןעדַאלעגנײא טָאה רע
 . ןיא טנהָאװעג ןעטײצרַאֿפ ןיֿפ ךָאנ ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעקלעֿפ ערמערֿפ יר ףיֹוא טגיילעג
 .גיצֿפוֿפ טימ טרעדנוה .ןערּוי יד ןעװעג גינָאהטרעמנּוא ןעצנַאנ ןיא טצעי נּוא דנַאל
 . דנעזיומ גיסיירד ײז ןוֿפ ,ןעיֹוּב םעד טימ טגיטֿפעשעּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ דנעזיֹוט
 : ,ןעװעג גיטרעֿפ שרקמה תיּב רעד זיא רהָאי ןעּבעיז ןיא .ןעדּוי

 . םיַׁשָרְקַה-יַשְרָק ןיא ןֹורָא םעד טֿפַארּבעגנײרַא המלש טָאה רַארַאּפ םיֹורג טימ
 =נײא רע טָאה טײקֿכילרעײֿפ רעד ּוצ .חּבומ םעד נּוא שדקמה-תיּב םעד טיינעּב נּוא
 .םעילימַאֿפ ע'בּושח ענלעצנייא ןוֿפ ךיוא יװ ,םימבש עלַא ןוֿפ עטסעטלע יד ןעדַאלעג

 / ,שרקמה תיּב םעד ןעיינעּב םעד תעּב ןעװעג ללּפתמ טָאה רע סָאװ ,הלּפּת ם'המלש
 / =עלָאמ רתמא נּוא טסײג ןעסיורג ןענעּכַאהרע ןּוֿפ רעטסּומ סלַא טניה זיּב ךָאנ טנעיד
 ' .עגַאט ןהעצרעיֿפ טרעיורעג טָאה בֹומ-םֹוי רעד . תֹונָלְבַס ,ץנַאר

  ןעיֹוּב ןעּבֹוהעגנָא המלש טָאה ,ןערָאװעג גיטרעֿפ זיא שרקמה תיִּב רעד ןעוו
 . =נהעציירד םרעיורעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,םינינּב ערעדנַא גּוא ןעגנוטסעֿפ ,ךיז רַאֿפ זיֹוה ַא
 .,ןעּבַאנםיֹוא עלעיֿפ יר ךָאד ןעניז ,דנַאל ןיא ןעװעג זיא טײקֿבײר ּוליּפא שטָאח ,רהָאי
 .טגיטֿפעשעּב ךיז טָאה רע סָאװ רהָאי גיצנַאװצ יד ןיא טֿכַאמעג טָאה המלש סָאװ
 .ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה'ס נּוא ,קלָאֿפ ןףיֹוא טסַאל ערעװש ַא יװ ןעלַאֿפעג ןעיֹוּב טימ
 2 וי ,גנוריגער ס'המלש טימ טײהנעדעירֿפּוצנּוא דנַאל ןיא ןערעה

 טימ ןערעירֿפוצנוא ןז ּוצ ןעּבױֹױהעגנָא ךיֹוא םיאיבנ יד ךָאנ ןעּבָאה ּוצרעד -
 .טָאה הכולמ ןייז .טרהיֿפעג ּבָארַא געװ ןוֿפ םהיא ןעּבָאה רעּבײװ ענייז .ן'המלש
 נּוא עֿפירגעּב יש ,ןעטיז עשירּוי גניירטש ךָאנ ןערהיֿפ ּוצ ךיז טרעהעגֿפױא
 .ענעדעישרעֿפ טנידעג ןעּבָאה רעקלָאֿפ ענערעישרעֿפ ןיֿפ ןעיֹורֿפ ענייז . ןעגנּורעדרָאֿפ
 .ּוליּפא .לעּפמעט רעדנוװעּב ַא טיֹוּבעג טטָאג רערעי רַאֿפ טָאה המלש נּוא רעטמָאנ

 . טַאהעג ךיֹוא טָאה תֹונּברק:ןעשנעמ ןייז בירקמ טגעלֿפ ןעמ ןעֿכלעװ ,טמַאג רעד ,ְךָלֹמ
 4 עד ןיא ןעמהענ לײהטנַא םגעלֿפ ןײלַא המלש ,רהעמֿכָאנ .םילשּורי ןיא לעּפמעמ א

 ּוַא טינ רעדנּואװ ןייק .ןעױרֿפ עניז טימ םעניײאניא רעטטָאנ עלַא יד ּוצ טסנעיד
 ,רערמערֿפ ּוצ ןעװעג בֵרֵקָמ ךיז קלָאֿפ ןיֿפ לעיֿפ ךיֹוא ןעּבָאה גידנעקּוק ךלמ ן'ףיֹוא
 עי עי , טסנעיר:רעטטָאנ

 עֿבלעװ ּבעילּוצ ,תֹוּבַס עזָאיגילער גּוא עלַאיצָאס ןעװעג ָאד ןענייז טהעז ןעמ יװ
 םינ םע טָאה ץנַאלג ןייז ,ן'המלש ףיֹוא ןח'מּואנַא ןעֿפרַאװעג טָאה קלָאֿפ םָאד
 םיאיבנ יד םהיא ןענעג ןעּבױהעגֿפוא ךיז ןעּבָאה ןעטשרע םּוצ .טעדנעלּברעֿפ
 םבש ןּוֿפ שנעמ ַא ,ןטָכָנ ןֶּב םָעְבָרָי טּבלַאזעג טָאה ,איבנַא ,יֵנֹולִׁשַה הָיָחֲא
 ,ֿבנּוגערֿפױא יד רהעמ סָאװ ,רעטעּפש ףיֹוא -- ןעדּוי יד רעּביא ךלמ ַא רַאֿפ ,םירּפָא



 ( 0 הק 0א 2 א 5- 4 אי הן ןייק ןעֿפָא 4
 . ןוֿפ ןערָאּבעג ,ָּעְבַח ןימ ןייז גּוא א קראס שי זיא ,י יי |



 95 .רישעג גּוא לעּבעמ ,רעזייה ערעייז . גנוגיטֿפעשעּב נוא ןעּבעל=מַאװירּפ סָאד
 אטא

, 

 . לעטיּפאק סעטירד סאד

 . רּוטלּוק עכילטלעוו עשידוי יד

 סָאד .רישעג נּוא לעּבעמ , רעזייה ערעײז . גנּוגיטֿפעשעּב גוא ןעּבעל:טַאװירּפ סָאד
 .לעדנַאה רעד ,גנודיילק נּוא ןעוייּפש ערעייז , תֹואּובּת נּוא רעדלעֿפ ערעייז ,היֿפ
 .עטֿכער ערעייז גּוא םיטבש יד . ןעטטיז ערהיא נּוא עילימַאֿפ יד . גנודליּב רעייז

 , גנורעיגער יד נּוא ךלמ רעד

 =עּב ךיז ןעּבָאה ײז יװ ךיילג -- ןערּוי יּב ןעװעג זיא גנּוגיטֿפעשעּב:טּפױה יר
 =טֿכורֿפ ערעדנַא גּוא רענטרעגנייוװ ןוֿפ גנּוצנַאלֿפ ,טײּברַא:דלעֿפ -- ןענּכ ןיא טצע
 =עװטסעד ןיוֿפ ,הכּולמ עשידּוי יד םציטשעג ךילָֿאזטּפױה ךיז טָאה םעד ףיֹוא ,רעמיֹוּב
 ןעּבָאה יז .ןעּבעל:ךּוטסַאּפ ןעגירהירֿפ ןוֿפ רֶכְוַא ןערּוי ייּב ןעּבילּבעג זיא ןעג
 ךיוא טָאה ןעטייצ ערעטָאּפש יד ןיא ןָאש ּוליֿפא .טֿבוצהיֿפ ּוצ עּבעיל ערעדנוזעּב א
 .ןערעקַא ּוצ דלעֿפ סָאד רערייא ןעשַאּפ ּוצ ףָאש יד טַאהעג רעּבעיל רעיֹוּב רעשידוי רעד

 טָאה רע .ןעּבעל רעװש ַא טַאהעג רעּבָא טָאה 0 ענעי ּוצ ךּוטסַאּפ רעד

 ,ןעצטיש ּוצ ךיז םיירג ןייז טֿפרַאדעג רע טָאה דימּת ;טנעֿפַאװעּב ןייז טזּומעג רימּת
 ןוֿפ רעדָא ןעלַאֿפרעּביא םהיא גנּולצולּפ טנעקעג טָאה רעֿבלעװ ,אנֹוש ַא ןוֿפ רעדָא
 ןעקעטש--ךּוטכַאּפ םעד ץּוח .ג .ד .א ןערעּב ,ףלעװ ,ןעּבײל : תוער-תֹויח ענעדעישרעֿפ
 . ,ןעגיױּבנעלײֿפ ַא טימ טרעווש ַא ןעּבָאה טזומעג רע טָאה

 רעהעגֿפױוא יז ןעּבָאה טייּברַא:דרע ּוצ ןעמּונעג ךיז ןעּבָאה ןעדּוי יד יװ ךיילג

 .רעזייה עטיֹוּבעג ןיא ןענהָאװ ןעּביֹױהעגנָא גּוא (סערטַאש) על ןיא ןענהָאװ ּוצ

 ערעייז טַאהעג ךיז םּורַא ןעּכָאה ײז ּואװ ,רעֿפרעד ןיא טצעזעּב ךיז ןעּבָאה יז

 | ,ןעשַאּפ ּוצ היֿפ רעייז םעקנָאל גּוא ןעטײּברַאעּב םּוצ רעדלעֿפ

 ' ,טרָאטש ןיא ךיֹוא :ּוא רעֿפרָאד ענעֿפָא ןיא טנהַא 6 ;ג טָאה רעיֹוּב רעשירוי רעד

 מייּברַא:דלעֿפ ץוח . ןעגנוטסעֿפ -- ןרעיֹומ טימ .טלעגנירעג םּורַא ןעוועג ןענייז עבלעוו

 ' ,תוכאלמ ערעדנַא טימ טגיטֿפעשעּב רעיֹוב רעשידוי רעד ךיז טָאה טֿכוצהיֿפ נּוא

 מינ ןיילַא טָאה רע סָאװ ; טייקש'תיּבה-לעּב ןייז ןיא טַאהעג גיהטָאנ טָאה רע עֿבלעװ

 =עימש ןוֿפ תוכאלמ יד , טי עשיינענּב יר יב ןעֿפױק רע טגעלֿפ ןעֿבַאט טנעקעב

 'ו י ,דנַאל ןיא ןעועג טײרּפשרעֿפ רהעז ןענייז יירעּפעט נּוא יירעד

 .רערָא לעגעיצ:טֿפול ,םהעל ןוֿפ ןעװעג םיוּבעג ןענייז רעזייה עשרעיוּב יד ;

 טי גע יג יב -- האט. עי א די אי 1 עט, א 6 1 יי טיי היא טי ריר יש שי
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 . גּוא ןעֿפָאלש ,ןעציז ןעמ טגעלֿפ ןעּביֹוא ,ךַאלֿפ ןעוועג ןענייז רעֿפעד יד ,רעטערּב
 ! ערעֿכײר ,גיקָאטשנײא ןעװענ רעזייה יד ןענייז בֹור יּפ לע ,ןעּוהּט םענערעישרעֿפ
 רעייז להָאמ ַא טגעלֿפ ןערעיֹוּב עמערַא ייּב ,טיֹוּבעג רעזייה עגיקָאטשיײװצ ךיֹוא ןעּבָאה
 .םענייאניא עילימַאֿפ רעד טימ ךַאד םעד ףיֹוא רעדָא ּבוטש ןיא ןעגיטֿכענ היֿפ
 גּוא טעּבַא ,להּוטש ַא ,שיט ַא ןוֿפ ,ערעֿבײר ייּב ןענַאטשעּב זיא לעּבעמ סָאר ּׂ

 - -=-:- *ןעװעג טינ ךיֹוא סָאד לָאמּוצ זיא עמערַא ייּב ; רעטֿכײל ַא
 טָאה עילימַאֿפ ערעי ,טסָארּפ נּוא שידָאמטלַא רהעז ןעוועג ןענייז םילּכ יד

 ,רעסַאװ ןעפעש ּוצ גורק םענעמייל ַא נּוא הָאּובּת ןעלהָאמ ּוצ להימ:דנַאה ַא טַאהעג
 ןעּבָאה ערעֿבײר ייּב .לעסעק םענעונַארּב רעדָא םענרעּפּוק ַא ןעֿבָאק שײלֿפ םּוצ נּוא

 - ,ךיֹוא לעֿפעל נּוא לעּפָאג ענעונָארּב ןענוֿפעג ךָאנ ךיז

 פייוו ,ףָאש נּוא ןענעיצ ןוֿפ סעדַאטס עשירוי יד ןענַאטשעּב ןענייז בֹור יּפ לע
 =רלעֿפ רעד ּוצ ,היק ןעטלַאה ּוצ ףיֹוא דנַאל םָאד טסַאּפעג ךיז טָאה םוטעמּוא טינ
 םָאר ןעמ טנעלֿפ ןעסקָא טימ ,ןעסקָא טימ היק ןעטלַאהעג ןעמ טָאה רעּבָא טייּברַא
 םּוצ --- טַאהעג ךיֹוא ןעלזייא ןעּבָאה ערעדנַא ,ןעשערד הָאּובּ יד נּוא ןערעקַא דלעֿפ
 ייּב ןעצונעּב ךילֿכָאטּפיוה ןעמ טגעלֿפ דרעֿפ ,ןערהיֿפ ּוצ אשמ ערעווש :ּוא ןעטייר
 גּוא עילימַאֿפ עֿבילגינָאק יר ,םירצמ ןוֿפ ןעגניירּב יז ןעמ טגעלֿפ סָאד נּוא המחלמ ַא
 ,ןערעיהטליומ ףיֹוא ןעטייר ןעגעלֿפ רנַאל ןיא עסיורג ערעדנַא

 רעּבָא ,רערלעֿפ ערעייז ףיֹוא ןעטשרענ טייועג ןערּוי יד ןעּבָאה ןעטסיימ םַא
 , ןעסנירג ײלרעלַא טייועג יו ןעּבָאה רענטרָאג יד ףיֹוא ,ןרָאק נּוא ןעזניל ,ץייוו ךיֹוא
 עג טָאה ררע יד .טייּברַאעּב טינ דנַאל סָאד ןעמ טָאה רהָאי ןעּבעיז ןיא לָאמנײא
 : ,הָּמיִמְׁש :ןעסייהעג טָאה רהָאי סָאד ,ןעהּורסיֹוא טֿפרַאד

 ןעּבֹוהעגנָא ,טגידנעעג ןויס ןיא נּוא טייצ:טינש ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןסינ ןיא

 םייצ:מינש ןעֿבָאװ ןעּבעיז יד ,ץייו טימ טגידנעעג נּוא ןעמשרעג טימ ןעמ טָאה
 ןיא ,םוטעמּוא . בֹוט םוי ןייא יװ ןעוועג ןענייז --- טייצ הָריִפָס זיא טציא ןעוו --
 ןעוועג זיא רעֿפרָאר יד ןיא נּוא טדָאטש יד ןיא ,רענטרָאג יד ןיא נּוא רעדלָאֿפ יד
 תחמש רעד ןיא ןעּבָאה עלַא נּוא טייּברַאעג טָאה גנוי נּוא טלַא ,ןוששו החמש ןהעזּוצ
 ,ןהּכ םּוצ טֿכַארּבעג ןעמ טָאה ןעטֿכּורֿפ עגיטרעֿפ עטשרע יד .קָלֵח ַא טַאהעג

 ךרּוד רעדָא ,רענרעק יד ןעמהענ סיֹורַא נּוא ,ןעשערד ןעמ .טגעלֿפ הָאּובּת יד
 ?שערד טַאהעג ןעּבָאה ערעֿבײר ,היֿפ ךרּוד רעדָא סיֿפ ענעגייא יד םימ ןעמערט
 . ןעטילש

 םײרּפשרעֿפ קרַאטש ןעוועג ןענייז רענטרעגנייוו גּוא רעמױּבנעגייֿפ , רעמיֹוּב:להֶא
 ןוֿפ ,רייהרעטנעקורטעג ךיֹוא גּוא דייהרענירג ןעסע ןעמ טגעלֿפ ןעגיײֿפ ,דנַאל ןיא
 : : ' ,םעקניזָאר טֿכַאמעג יז ןעּבָאה ןעּביורט

 ןעסנירג גּוא ךלימ ,תֹורֵּפ ,םיורּב .ןעוועג גיסעמ רהעז ןעדוי יד ןענייז ןעסע ןיא



 פד ,גנודליּב סָאד ,לעדנַאה רעד . גנודיילק גּוא ןעוייּפש ערעײז

 =עגעג שײלֿפ טֿפָא טינ ןעּבָאה עֿכײר יד ּוליפא .גנורהַאנטּכױה יד ןעוועג זיא סָאד
 !סָאד . ןְּבְרִקַא ןעגניירּב טנעלֿפ עילימַאֿפ יד ןעװ ןעסעגעג ןעמ טָאה שײלֿפ ,ןעס
 'יר ןּוהט סע ןעגעלֿפ עֿבײר ייּב .רעּביײװ יד ףיֹוא ןעגעלעג זיא ןעקַאּב נּוא ןעֿפָאק
 ןעוועג דנַאל ןיא זיא ץלָאה:ןערּב . טסימ 0 רט טימ ןעמ טָאה טצייהעג ,ןעטסניד
 : 2 == /- +גינעװ רהעז

 :ףעדמעה עצרּוק ןעגָארטעג ןעּבָאה רענעט . ךַאֿפנײא ןעוועג ןענייז רעריילק יד |
 םענענייל רעדָא םענרערעל ַא טימ טלעטרַאנעג םּורַא , ןענייל ןוֿפ רעדָא ללָאװ ןוֿפ
 ױר נּוא ךלמ רעד ,טַאלַאח םענעלָאװ ַא טַאהעג יז ןעּכָאה ןהעגסיֹוא םּוצ ,לעטרַאג
 =עּפ ןימ ַא םיפע טַאלַאח םעד טַאמש ןעגָארמעג ןעּבָאה דנַאל ןיא םיִָחּויְמ עסיֹורג
 יז ןעּבָאה ןענייל יד .לעטיק םענענייל ַא םינהּכ יד ;דנַאװעג ןערעייהט ןוֿפ ענירעל
 רעד ןּוֿפ רעריילק ענעללָאװ יד ,רעדלעֿפ ערעיײז ןוֿפ סֿפַאלֿפ םעד ןוֿפ טֿבַאמעג ןײלַא

 .ףָאש ערעייז ןוֿפ ללָאװ
 ףײלגרעֿפ ןיא -- ךַאֿפניא ןעוועג ךיוא ןענייז םישּוּבלמ עשרעּבייװ יד וליפא

 נערעישרעֿפ ןוֿפ גּוא רעגנעל ןעוועג ןענייז רערמעה ערעייז . ןעטייצ ערעטעּפש טימ/
 .,רערנעּבמרַא ,רעדנעּבסּוֿפ ,םרעיילש טַאהעג ןעּבָאה ערעֿבײר יד .תורוחס עניּברַאֿפ
 ,רעדנעּבולַאה נּוא ךעלגנירזָאנ ,ךעלגניריוא

 ,םעלֿפּוט עֿבלעזַא ןעגָארטעג ,ןעיֹורֿפ יװ רענעמ ,עללַא ןעּבָאה םיֿפ יד ףיֹוא

 .(ןע'לדנס}
 רעריילק עֿבילנהָאװעג יד טגעלֿפ ןעמ סָאװ םעדרעסיֹוא זיא םייצ:רעֹורט ןיא

 ,ןעסייררעצ --- ןעֿפָארמעג טָאה רעיורמ רעד תעשּב ןעגָארטעג טָאה ןעמ עֿכלעװ --
 ןעמָאשעּב ,דנַאװעג לעקנוד ןיֿפ קַאז ַא ךיז ףיֹוא ןעגָארט ,סיֿפרָאּב ןהעג ןעמ טגעלֿפ
 . ןעדנעל יד טלעמרַאגעגמּורַא נּוא ׁשֵא טיּמ

 :ערעייז ּבעילּוצ ןעגעלֿפ םירהוס ּביֹוא . גינע ןַאד ןעדּוי יד ןעגעלֿפ ןרעדנַאװסיוא :
 . =עג מרָאר ךיֹוא ײז ןעּבָאה ,דמערֿפ רעד ןיא זײװנעטײצ ןענהָאװ ןעֿפרַאד ןעטֿפעשעג
 ,ןעטיז עשימייה ערעײז ךָאנ טּבעל

 'זיא -- טייצ רענעי ןיא םּוטעמּוא לעדנַאה רעד יװ -- לעדנַאה רעשידּוי רעד
 ,,הרוחס ףיֹוא הרֹוחס ןעטייּב טנעלֿפ ןעמ :טסײה סָאד לעדנַאה:שיֹוט ןעװעג
 זיא ןעֿפױקרעֿפ נּוא ןעֿפױק סָאד רעּבָא . רעּבליז נּוא רלָאג ףיֹוא הרֹוחס וליּפא רעדָא
 ,טלעקיוטנע ןעװעג הֶנַרְדִמ רעסיוועג ַא זיּב ךיֹוא ןָאש

 !טײרּפשרעֿפ ןעװעג קרַאמש טינ ןענעײל נּוא ןעּבײרש סָאד זיא טנייש סע יװ
 .קלָאֿפ ןיא

 :תֹונֹוחְצִנ נּוא תומחלמ יד רּונ טינ .טלעקיומנע קרַאטש ןעװעג זיא עיועָאּפ יד

 :ןעלַאֿפּוצ עגירעיורט רעדָא עֿכילײרֿפ ענירעֿבָאװ עלַא ּוליּפַא רונ ןעגנּוזעּב ןערּוי יד ןעּבָאה
 :םנהָאמרעד טֿפָא רהעז ןערעוװ סע , ןעגנוועּב םרָאֿפ רעשיטעָאּפ רענעש ַא ןיא יז ןעבָאה = -
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 עלַא יד ןוֿפ .ג ,ר .א רעדיל:רעיורט רערעילטינש ,רערעיל-ןיװ , רערעיל:רעֿבוטפַאּפ
 : .ןעּבעילּבעג ךעלקיטש יה רּונ רעּבָא ןעניז:
 . ::הָאװעג . אפור ַא ּוצ ןהעג לָאמ ַא ןעמ טנעלֿפ טײהקנַארק עֿכילרהעֿפעג ַא ייּב .---+
 ןהעג לַאֿפּוצ ַאזַא ייּב ןעמ טנעלֿפ בור יִּפ לַע ,ךיֹוא אפור רעד ןעוועג ןהּכ רעד זיא ךיל-
 הרֹוּת רעד ןיא זיא םע שטָאה ,רעֿכַאמ ףּוׁשּכ ײּב ףליה ןעֿבוז רערָא טמָאג ייּב ןעטעּב
 . ןעטָאּברעֿפ גניירטש-

 ריישרעטנּוא רעד ּוליּפא ,םיורג ןעװעג טינ זיא ןעסַאלק ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד
 . רעקלָאֿפ ערערנַא ײּב יװ ןעװעג םיורג יֹוזַא טינ ךיוא זיא טֿכענק גוא עײרֿפ ןעשיווצ-
 רער ;עילימַאֿפ רער ןּוֿפ רערעילגטימ ףיֹוא יװ טקוקעג ןעמ טָאה טֿכענק יד ףיֹוא;
 רער ,ןעלהעֿפ טינ ךַאז ןייק ײז לָאז םע ײז רַאֿפ ןעגרָאז טֿפרַאדעג טָאה תיּבה לעּב
 =רַאװש ןעּבעג טֿבענק םעד נּוא םיורּב סײװ ןייק ןעסע טרָאטעג טינ טָאה תיּבה לעב:
 גּוא טייקש'תיּבה לעּב עצנַאג םָאד ןערהיֿפ לָאמטֿפָא טגעלֿפ טֿבענק רעגולק א ,םעצ
 . ןעטסניד יד טימ ןעװעג ךיֹוא זיא ענעגייא סָאד . ּבּוטש ןיא ןּוז רענעגײא'נַא יװ ןייז-

 ןייק טינ טֿבענק ַא נּוא טֿכענק ןעשירוי ַא ןעשיוװצ קולח ַא ןעװעג רעּבָא זיא סע
 ךיז ןײלַא .עטֿכער עֿכײלג טימ ןעשנעמ עֿבײלג עללַא ןעװעג ןענייז ןערּוי יד ,דּוי-

 ; רהָאי סקעז ףיוא רּונ טנעקעג ןעמ טָאה תובֹוח רַאֿפ ןערעװ טֿפױקרעֿפ רעדָא ,ןעֿפױקרעֿפ
 ןעטעּבעיז םּוצ טָאה רע ּבױא ,ײרֿפ םיֹורַא טֿכענק רעד זיא רהֶאי ןעטעּבעיז םעד ףיֹוא;
 יד ּוצ טרהיֿפעג תיּבה לעּב רעד םהיא טָאה ,ײרֿפ ןהעג סיֹורַא טלָאװעג טינ רהָאי-
 ליװ רע סָאװ רַאֿפ קעלֿפדנַאש סלַא ,רעיוא םער טרעֿבעלעג םהיא ,םיטפושי
 םינ רעד .לַבֹוי זיּב ןענעיד ןעּבילּבעג זיא רע נּוא ,ײרֿפ רערייא טֿכענק ַא ןייז רעסעּב-
 מָאה רע עֿכלעװ ,רערניק ענייז . גיּביא ףיוא טֿפױקעג ןעװעג זיא טֿכענק רעשירוי
 רע ,טֿכענק עגיּביא ןעּבעילּבעג ךיֹוא ןענייז , גידנעייז תיּבה לעּב םעד ייּב טַאהעג
 ךיז טָאה רע רעּבָא ,עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רעילגטימ ַא יװ ןערָאװעג טלעדנַאהעּב זיא
 םהיא טימ ןעֿכַאמ טנעקעג טָאה רעֿכלעװ םוהטנעגייא תיּבה לעּב םעד יװ טנעֿפערעג !

 ּביֹוא רּונ טרָאטעג טינ רע טָאה םהיא ןענ'גרה רּונ טינ רעּכָא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ
 גיױא'נַא ןעגָאלשעגסיֹוא רערָא ןָאצ ַא טקַאהעגסיֹוא :רָבַא'נַא טגידעשעג םהיא טָאה רע
 , ןעצנַאג ןיא ײרֿפ םיֹורַא רע יא;

 ןייז טֿפױקרעֿפ טָאה רעמָאֿפ ַא זַא ,ןעטסניד ןוֿפ ענַאל יר ןעװעג זיא רעסעּב
 םימ טֿפרַארעג ןּוז ןייז רעדָא תיּבה לעּב רער טָאה ,טסניד ַא רַאֿפ רעטֿכָאט ענוילק-
 סיֹורַא טֿפרַארעג יז רע טָאה טלָאװעג טינ סע טָאה רע ּביֹוא .ןעּבָאה הנותח רהיא:
 רעּביײװ:םּפעק ןעװעג ךילנהָאװעג ןענייז ןעטסניד עשירוי טינ .טסיזמוא ,ײרֿפ ןעזָאל-
 ,ןּז ןייז רעדָא תיּבה לעב םעד יב;
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 ?טֿפױקעג ןעּבָאה ןרעטלע יד ,ןעּבָאה הנותח גנוי ץנַאג ןעגעלֿפ רעדניק עשירּוי
 'רעד ,רעּבײװ רַאֿפ ערעדנַא רעטֿבָאט עגנוי טֿפױקרעֿפ גּוא ןיז ערעײז רַאֿפ רעּבײװ |
 עסייהעג טָאה רעטכָאמ רעײז רַאֿפ ןעמוקעּב ןעגעלֿפ ןרעטלע ם'הלּכ רער סָאװ זיירפ
 ןעװעג זיאס רעװ .םּוהטנעגייא סנַאמ םעד יװ טנעֿפערעג ךיז טָאה יֹורֿפ יד ,'רַהמ,
 .רער ּביֹוא ,רעּבײװ עֿבילטע ןעמונעג טָאה ןייז םנרפמ רעּבײװ ערערהעמ דנַאטשמיא
 =עטלָא ןייז ּוצ ןעגנַאגעגרעּביא רעּבײװ עניז ןענייז רעדניק ןהָא ןעּברָאטשעג זיא ןַאמ
 רהיא רע טָאה ,ןעלעֿפעג טינ הנטלַא רעד יא רעדּורּב רעד ּביֹוא .רעדּורּב ןעטּפ
 טָאה יז ןעמעװ טימ ןעּבַאה הנותח טנעמעג טָאה יז נּוא הָציִלֲח ןעּבעג טֿפרַאדעג ||

 =נַא יב ןעיֹורֿפ יד יװ רעײרֿפ ןעװעג ןעיֹורֿפ עשירּוי יד רעּבָא ןענייז ללכּב .טלָאװעג
 :סרעיילש ןהָא ןעשנעמ ןעשיווצ ןעזייוו ּוצ ךיז ןעוועג ײרֿפ ןעניײז יז ,רעקלָאֿפ ערעד
 =עג ְךיֹוא עּבעיל יר טָאה םעד ּבעילּוצ .טײל עגני טםימ ןעטלַאהרעטנּוא ךיז גּוא
 טַאהעג טלָאמעד טשרע טָאה יֹורֿפ יד ,ןעּבעל:ןעילימַאֿפ ןיא עילָאר עסיוועג ַא טלעיפש

 רעדניק יד .טַאהענ דניק עטשרע סָאד טָאה ױ ןעװ עילימַאֿפ םנַאט ןיא ןהעזנַא
 ןעוועג ןענייז םישרוי .רהָאי ייווצ זיּב ךילנהָאװעג ,ןעגייז ןײלַא בֹור יּפ לע ײז ןענעלֿפ
 ךַאלדיימ רעטֿכָאמ ןעּבילּבעג ןענייזס גּוא ןעוועג טינ ןענייז ןיז ןייק ּואו ,ןיז ְךּונ

 רעייו ןוֿפ רּונ ןענַאמ ןעמענ םוומעג ײז ןעּבָאה ןַאד רעּבָא ,טשֶרַיעג יז .ןעּבָאה

 טָאה רֹוכּב ַא ,ןרעדנַא םּוצ טבש ןייא ןוֿפ ןהעג רעּביא טינ לָאז השורי יד ידּכ ,ּטָבֵׁש
 .עגירּביא יר ןוֿפ רענייא יו לעיֿפ יֹוזַא לָאמ ייווצ ,השּורי קלח ןעטלעּפָאד ַא ןעמּוקעּב |

 : .רערירּב

 יד ךָאו ,םימבש ףלעװצ ןיא טלייהטעגנייא ןעוועג זיא קלָאֿפ עשירוי סָאד
 'יה ןיא טשרעהעג ןעּבָאה סע ןעגנּונדרָא ערעסָאװ .,ןיז ףלעוװוצ ם'בקעי ןוֿפ ןעמָאנ|

 ןעמ טהעז עטֿבישעג רער ןיא ןערּוי יד ןעֿפערט רימ טייצ .םיווענ םינ זיא םיטבש
 יײז טָאה ןָאיגילער יד .םיגהנמ עטלַא לעיֿפ ןרעדנעוצמּוא ןעּבערמש ייז זא ץלַא
 .טלעצרָאװעגנײא ךױ ןעּבָאה םעד ּבעילּוצ נּוא קלָאֿפ ןייא ּוצ טגינײארעֿפ .עלַא
 טָאה םוהטגינעק ענײמעגלַא סָאד נּוא ,ןעגנּונדרָא עּבלעז יד נּוא ענייא עלַא ייּב
 "טַאהעג ןעּבָאה םיטבש יִד סָאװ עטֿכער ערעדנָאועּב עלַא יד טקירדרעטנּוא
 עא 0 .ךיז רַאֿפ

 ןעֿכלעוו ןיא ןעצעזעּב טלָאװעג ךיז םָאה ,רּוי ןייק טינ ,רעדמערֿפ א ןעוו
 שינעּבױלרע יר טָאה רע זַא .שינעּבױלרע ןעמעּב טֿפרַאדעג רע טָאה טבש זיאפ
 ,רעדמערֿפ ַאוַא טָא ,רנַאל ןוֿפ ןעגנונדרָא עלַא ןעמיה טֿפרַאדעג רע טָאה ןעמּוקעּב
 .,יירג} ןעסייהעג טָאה ,טבש זיא'ס ןעֿבלעװ ןוֿפ ץטּוש ןרעטנּוא ןענַאטשעג זיא רעֿכלעװ
 .רנַאל ןּוֿפ רענהָאװנײא ענירּביא עלַא טימ עטֿבער עֿבײלג טַאהעג טָאה רג רעד
 :ףעצנַאג רעד ןוֿפ רעטָאֿפ רער ,ךרַאירטַאּפ רער זיא ןעטייצ עטלַא רָאנ ןיא = ו

 א יש יג טארט א עא יא אי ר א }= :
 6 א רעיא דע רו לע טי שי א יא יא
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 ןעשיווצ תַקולֲחַמ ַא ןעֿפַארטענ ךיז טָאה ,עילימאֿפ רער ןיא טָפֹוש רעד ןעוועג עילימַאֿפ
 .טפֹוׁש ַא ןעּבילקעגסיֹוא סעילימַאֿפ ערייּב ןּוֿפ רעדעילגטימ יר ןעּבָאה סעילימַאֿפ ייווצ-

 ןייא לָאטטֿפָא טנעלֿפס ,םֹולָׁש ַא ןעבַאמ ּוצ נּוא תקולחמ רעייז ןעֿבײלנּוצסױא יֵדָּב
 ערמערֿפ רָאג ייווצ ןעטיירמש סע יװ םקנּופ ,רערעדנַא רעד טימ ןעטיירטש עילימַאֿפ
 רערָא טכש ןוֿפ םיט גוש טצעזעג ןעוועג רעּבָא ןענייז רעטעּפש .ךיז ןעשיווצ רעקלָאֿפ
 יד ּוצ ,יײז ּוצ טגנַאלרעד ןעמ טָאה תקולחמ ערעי געירק ןעדעי נּוא ,קלָאֿפ ןוֿפ
 טּפשמעג ןעּכָאה יז יװ גּוא טדָאמש רעדעי ןיא ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,םינקז
 . ןעוועג זיא ױזַא|

 :נּוא ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא שנעמ רעגיצנייא רער זַא , ךילדנָאטשרעֿפטסּבלעז
 ןעוהט ּוצ גהנמ רעד ןעוועג טבש ןיא זיאס יװ ; טבש ןוֿפ גנּונדרָא רעד ןעֿפרָאװעגרעמ

 -נהָאװעג רער .ןערָאװעג טֿפָארטשעּב רע זיא טינ זַא ,ןעּוהמ םוומעג ְךיֹוא רע טָאה
 .ףעֿכיילג טימ סעֿביילנ; :ןעװעג זיא גנוגירעשטנע רַאֿפ ּבַאטשסַאמ רעֿביל
 .ןעלהָאצעּב טזומעג רענעי טָאה לעיֿפ יֹװַא גּוא ןערַאש םעד טצַאשעג טָאה ןעמי

 :עג ןעּבָאה עֿבלעװ םיִחָצֹור רַאֿפ ; טדיֹוט ץטימ ןערָאװעג טֿפָארטשעּב זיא ַחֵצֹור ַא
 יירד נּוא ןדרי טייז רענעי ףיֹוא יירד) טדָאמש סקעז ןעוועג זיא ,ןרעגמּוא ט'גרה
 קירּוצ ,ןעוועג ײרֿפ יז ןענייז טרָאד ,ןעטלַאהעּב ךיז ןעגעלֿפ יז ּואוו (םייז רעד ףיֹוא
 םנעֿבלעװ רַאֿפ ,לורג ןהֹּכ רעד זַא םעדֿכָאנ ןעמּוק טנעקעג רּונ יז ןעּבָאה םייהַא
 ,ןעּברָאטשעג זיא ,הָחיִצְר יד םליּפשעגּבָא ךיז טָאהמ ןעּבעל

 ןעגנּונררָאנײא לעיֿפ ןענייז ךלמ ןייא טַאהעג ןעּבָאה ןעדוי יד זַא םעדֿכָאנ
 ם'סינקז יד ןּוֿפ לייהט ַא ,ךיז רַאֿפ טבש יא ןוֿפ 00 ןיא -- ןערָאװעג שרערנַא
 .החגשה ןייז רעטנּוא ןענַאטשעג ןענייז יז גּוא ךלמ םּוצ ןעגנַאגעגרעּביא זיא טֿפַאמ :
 ?רלעֿפ רעטשרעּבָא רעד סלַא : טֿפַאשרעה יילרעייוװצ טגינײארעֿפ ךיז ןיא טָאה ךלמ רעד;

 טלײהטעגּבָא ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ .,םיטבש-ןהעצ יד ייּב .טפֹוש רעטסֿבעה רעד נּוא רעה
 ויא רע :טֿפָאשרעה עטיררַא ךָאנ טַאהעג ךלמ רעד טָאה ,ןימינּב נּוא הדּוהי ןּוֿפ
 א יי 7 ,לֹורג ןהּכ רעד ןעװעג ךיוא

 ןעװעג אפ = סָאד ןיא ,רעהדלעֿפ ַא ןעװעג זיא ךלמ רעד סָאװ םעד טימ
 לָאז רע ידּכ ךלמ ַא ר םעד ּבעילּוצ הָליִחְּתַכְל ךָאד ןעּבָאה יז ; ןעדעירֿפוצ-
 :לַאהעג רע טָאה ןעגעוװטסעד ןּוֿפ ,ליח ןעצנַאג םעד רעּביא רעשרעה םלַא ןהעטשי
 גנידצלַא ןעסיװ לָאז ךלמ רעד ידּכ .רימּת טצישעג םהיא טָאה עֿבלעװ ךַאװ ַא ןעט
 ןערהיֿפוצניײא נּוא ןערהיֿפּוצסיֹוא ידּכ נוא ,רָאֿפ טהעג הכולמ רעצנַאג רעד ןיא סָאװ
 .מַאּפ עגירהירֿפ יד טֿפַאשענּבָא רע טָאה ,טמיטשעּב טָאה ךלמ רעד סָאװ גנירצלַא-
 ;סַאר ןעּבעגעג רעּביא טרָא רעיײז ףיֹוא גוא םיטבש יד ןוֿפ , עטסעטלע יר ,ןעֿברַאיר -
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 , גנוריגער יד נּוא ךלמ רעד

 .יװ ,טמיטשעּב ןײלַא טָאה ךלמ רעד עֿבלעװ ,'םיִרָׂשָ, ןוֿפ דנעה יד ןיא גנּורהיֿפ ,
 ' ,םינינע עֿכילטֿפַאשלעועג ,ליװיצ ףיֹוא ךיֹוא יֹוזַא םיִנָיְנַע עשירעטילימ וי

 . ןעװעג זיא ,עטמַאעּב ,םירש ךילנהָאװעג ןענייז סע יװ ןעװעג ןענייז םירש יד == -
 ,רשוי טימ ןערהיֿפ יי ךיז לָאזס ןעּבעגעג גנוטֿבַא טָאה רעֿבלעװ ,ךלמ רעמּונ ַא)

: 

 עי א
 ,רער זיא ,ךילטנעדרָא ןעװעג ךךיֹוא םירש יד ןענייז דנַאל ןיא םײקֿבילטנעדרָא טימ-

 . םהיא ןוֿפ רעגרע לָאמ לעיֿפ ךָאנ ןעװעג יז ןענייז רעטֿבעלש ַא ןעװעג ךלמ}
 ּוצ (עלעטש) ,ץנַאטסניא עטסֿכעה יד ןעװעג רּונ ךלמ רעד זיא ןטּפשמ ייּב -

 ?נּוא זיא ןעמ ןעװ רעדָא ,טּפשמ ןערעווש ירהעז ַא טימ ןעדנעװ ךיז ןעמ טגעלֿפ םהיא|
 -:. + ,םירש יד ,םיטפוש יד ןוֿפ טּפשמ םעד טימ ןעװעג ןעדע רֿפו (

 --- םיבלמ יד ןוֿפ טייצ רעד ןיא --- טשרעהעג טָאה טסיײג רעשט רעד !
 ןעּבָאה ויא םע רעװ לָאװס שָאלעג ּוצ טינ ןעּבָאה יז .קלָאֿפ ןעשירוי םעד ןיא! |

 .ןעליװ רעיז ןע גע ג רָאג רעדָא ןעסיװ רעייז ןָא קלָאֿפ םער ףיֹוא גנּוקריװ ַא
 ןעמּונעג םיכלמ יד ןעּבָאה ,ךיֹוא רערהעלסקלָאֿפ יד ןעװעג ןענייז םינהּכ יד לייוו !
 רער .ןיײלַא םינהּכ יד רעּביא גּוא ןעֿבַאז:הנּומא רעּביא א יר דנַאה רעייז ןיא 0
 טָאה ו ךלמ רער גּוא ןערָאװעג טֿפַאשעגּבָא זיא ןעלהעֿפעג טינ ךלמ םעד זיא סָאװ ןהּ !
 /- ""+ ,טרָא ןייז ףיֹוא ןרעדנַאנַא טבע

 רעּביא הלשממ עצנַאג יד ןעמּונעגנירַא זײװֿכַאלסיּב ךלמ רעד טָאה יֹוזַא טָא

 ,טנהָאװעג טָאה ךלמ רעד ּואװ ,טרָא סָאד זיא ױזַא טָא { דנַאה ןייז ןיא קלָאֿפ םעד !
 ,הכּולמ רעצנַאג רער ןּוֿפ טקנופ;לעטימ רער ,רעטנעצ רער ןערָאװעג }
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 .לעטיּפאק סעטרעיפ

 ,ןעלאפ רהיא זיּב הכולמ עשידּוי רעד ןּופ ןעלאפרעצ ןּופ
 ,(586 הדוהי נא 792 לארשי)

 .עיטכַאניד ןייז ,תומחלמ ענייז ,(990) םעברי ,םיבלמ ןערעוו םעברי נוא םעבהר
 םעברי ,עיטסַאניד .ןייז נּוא אּוהי . עיטסַאניד ןייז נוא (920) בָאחַא , ירמע נּוא השעב
 --ד99) : גנורעטשרעצ רעד ויּב לארשי ןיא םיכלמ עטצעל יד .(894) רעט59 רעד
 ,םֹומע : םיאיבנ יד ,(9959--798) : והיקוחי ויב ערעדנַא נוא אסא , םעבחר .(4

 , (298) ס'הדּוהי תולג רעטשרע רעד . ןיכיֹוהי זיב השנמ ,והוקזחי , ּוהיֵעשי נּוא עשוה
 ,(986) לבב תּולג ויּב ם'הדּוהי ןּברה רעטשרע רעד גּוא ּוהיֵקדצ

 ןערָאװעג זיא רע ךָאנ רעדייא רעּבָא ,ךלמ ַא ןערעװ "טֿפרַארעג, טָאה םֵעְבֵחְר
 --- הדּוהי נּוא ןימינּב ץּוח -- םיִמִבָׁש ןהעצ יד ,הדירמ ענעֿפָאינַא ןעֿבָארּבעגסױא טָאה
 רּונ ןעזּומ ,םינ הָעד ןייק ןעּבָאה יז ּואוו גנוריגער ַאזַא ןוֿפ ןעסיוו טלָאװעג טינ ןעּבָאה
 ,םירצמ ןּוֿפ ךלמ םעד ףיֹוא טציטשעג ,ןענלָאֿפ גנידצלַא ליטש נּוא ןענָארט ןעטסַאל
 =וטעינַא רּונ ןּוז םרעטֿפָאט ןייז טינ םָאװ טימרעד ןעדעירֿפוצנּוא ןעוועג זיא רעֿבלעװ
 ןעטּבלַאזעג םער ןעֿפורעג ךיז ּוצ יז ןעּבָאה ,ךלמ ַא טרעוװ ןּוז ַא םיֹורֿפ רעשינ
 --- טּבעלעג טָאה הֹמֹלֶׁש ןמז לּכ םירצמ ןיא ןעטלַאהעּב ךיז טָאה רעֿבלעװ -- ץסֶעָבָרַי
 םהיא טָאה ןעמ ּואװ ,םֶכָׁש ןייק עטיווס ןייז טימ ןעמּוקעג זיא םע בחר זַא נּוא
 =עלער ַא םהיא ּוצ טקישעג םיטבש ןהעצ יד ןעּבָאה ,ךלמ ַא רַאֿפ ןעּבלַאז טֿפרַאדעג
 םָאװ לֹוע םעד ןעֿכַאמ רעגנירג זנוא טסעו ּוד ּכיֹוא, :טגָאזעג םהיא נּוא ,עיצַאג
 םער ףיֹוא ,"ןענעיר ריד רימ ןעלעװ ,טגיילעג ףיֹורַא זנּוא ףיֹוא טָאה רעמָאֿפ ןייד
 לעװ ןעֿכַאמ רערעװש ךָאנ רונ ןערעגנירג רַאֿפ טינ, :טרעֿפטנעעג םעבחר טָאה
 לעװ ךיא נּוא רעטיר טימ טֿפָארטשעּכ ךייא טָאה רעטָאֿפ ןיימ ;לֹוע םעד ךיא
 ןעּבָאה םעבחר ןּוֿפ טרָאװטנַא רעד ףיֹוא ,"ןעֿפָארטש רעטיר עגידעֿכעטש טימ ךייא



 | .ןרוד טימ ןָא ךילטנעגייא ךיז רימ ןערהעק סָאװ; ; .טרעֿפטנעעג ם םימבש ןהעצ יד
 / ףי2אש- שיח  ו עי ,ןעמלעמע 0 ּוצ יי ָ? םישרוי ענייז םימ

 יש םעברי נ נּוא ,ןימינּב נּוא הדּוהי עי ךלמ ַא ןערָאװעג זיא רע ּואוו טל ןייק
 / ==-:ם==ע-== +ךלמ ַא רַאֿפ ךיז ריֿפ טּבלַאזעג םימבש ענירּביא עלַא ןעּבָאה

 .,םיטבשה תרשע יד ןענעג המחלמ א ּוצ ןעטיירגּוצ ּוצ ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה םעבחר
 ענייז טימ ןעמלַאה ּוצ המחלמ ןעזָאלרעד טינ םהיא טָאה היע מש איבנ רעד רעּבָא

 שריי , רערירּב ענעגייא
 ךיז קלָאֿפ סָאד טלָאװ ,טֿכַאמ עשידּוי יד ןערָאװעג טרעטשרעצ זיא יױזַא םָא

 . :ָאֿפ ןיא ץַאלּפ ןעטשרע םער ןעמענרעֿפ טנעקעג סע טָאװ ,םענייא ןיא ןעטלַאהעג
 ז ןעּבָאה טלייהטוצ רעּבָא ךיז ייז ןעּבָאה םיוק .הָכּולְמ עקרַאטש ַא ןעּביײלּב נּוא ןעיזַארעד = -

 םָאד ,רעקלָאֿפ ערעדנַא ןענעג ךיז רַאֿפ רעדעי ןהעטשּוצייּב טֿפַארק יד טַאהעג טינ
 ךיז ףיֹוא א טלָאװעג טינ טָאה גּוא 6 טינ םער ףיוא רעּבָא טָאה קלָאֿפ
 | א רעשרעה ענייז ןוֿפ לֹוע ןערעווש םעד

 :עג טרעוו טייצ רעד ּוצ זיּב קלָאֿפ ןעשירּוי 0 ןוֿפ עטֿבישעג עשיטילַאּפ יד = }
 ןייש יֹזַא טינ זיא ץעגרע ןיא שי יא גוא "לַאומש, ןיא ,ְךיַנֵּה ןיא טרעדליש

 / טֿבַאמ ,ןעטייז עלַא ןּוֿפ טקירדעג זיא עא ,קלָאֿפ ַא יװ ןערָאװעג םרעדלישעג .}
  טֿפרַאװ גּוא דנַאטש ןעײרֿפ ַא ןוֿפ ךיז טגָאזטנע ., גנורעיגער יד טרעדנע ,גנּונדרָא יד םּוא
 ,ךלמ ַא ןּוֿפ ןעליװ םעד ,ןעשנעמ ןעגיצנייא ןייא ןּוֿפ ןעליוו םעד רעטנּוא ןײלַא ךיז -
 =רעֿפ ץנַאנַא ךָאד נּוא רעניצנייאניײא'נַא םרַא ןייז ןיא ,רענעטלעז ַא זיא אש

 ּוא רלעה םגעירק רעסיורג רער םיכלמ ערעטעּפש ייווצ וי ;שנעמ .רעֿפילדנעמ
 רעדליּברָאֿפ ץלַא ןעניד המלש רענּולק גּוא רעֿבילדעירֿפ רעד יװ דוד טעַאּפ רעפיורג
 שיווצ געירק רעד ּבָא ךיז טלעגיּפש ם עב רי נּוא םע בחר ןיא , ןעטייצ עלַא רַאֿפ
 ןוֿפ גּוא ,ןעצלָאמשעג ןעמַאװצ ןייז לָאז סעלַא זַא ליװ ענייא יד :ןעטֿפערק יװצ -

 =טכּבלעז טֿבּז ערעדנַא יד גּוא ןערעו טשרעהעב עצנַאג םָאד לָאז טקנּופ לעטימ ןייא
 - ,טייקנידנעטש

 פארשי יז ןייא ףיֹוא ; ןערָאװעג יווצ הכולמ רעשידוי ןייא ןוֿפ זיא ױזַא טָא =
 0: יי .הדּוהי רערעדנַא רעד ףיו

 -ענערער רהיא סָאװ םעד ןיא לארשי ןעגעג הדּוהי טַאהעג טָאה הלעמ ַא
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 -לעטימ םלַא ןעװעג ןָא ן'רוד ןוֿפ ןָאש זיא םילשּורי , םילשּורי ןעּבעילּבעג ךיֹוא טצעז
 =רעֿפ ןוֿפ ןערּוי ןעסַאמ עסיֹורג ,ןעּבעלײסקלָאֿפ ןעשיטילָאּפ גּוא ןעגיטסייג ןוֿפ טקנוֿפ
 תועּובש ,חספ) רהָאי ןיא לָאמ ירד ןעּבױלקנעמַאזוצ ןיהַא ךיז ןעגעלֿפ םיטבש ענערעיש
 ףיוא טקריװעג לעיֿפ טָאה סָאד ,םיבֹוט םימי יד ןעטלַאהוצּבָא םענייאניא (תֹוּכִס גּוא
 גּוא םילשּורי ּוצ קלָאֿפ סָאד ןעדניּבּוצ ּוצ ,ךיז ןעשיוצ םימבש יד ןעגינײארעֿפ ּוצ
 המלש טייצ תּודחַא יד ןערָאװעג זיא רעטסעֿפ ךָאנ ,הדּוהי ןּוֿפ ךלמ םוצ ךיֹוא אליממ
 ,רנַאל ןיא םוהטנילייה:טּפיֹוה סָאד ,םילשּורי ןיא שדקמה-תיּב םעד טיֹוּבעגסיֹוא טָאה
 :עישרעֿפ טריטסיוקע ןעטײצרעֿפ ןוֿפ ךָאנ ןעּבָאה שדקמה תיּב ןטימ ןעמַאזוצ שמָאח
 נּוא טרהערעֿפ טָאה קלָאֿפ סָאר עֿכלעװ דנַאל ןיא רעטרע עגילייה ערעדנַא ענעד
 .לַא-תי ַּב נּוא ןֶד ,ליּפשייּב םּוצ ,יװ ןעטלַאהעג גילייה

 ירּכ ,םילשּורי ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןרעטײװרעד ּוצ יװ לעטימ ַא טֿכוזעג טָאה םעברי
 , הדוהי טיט ןעגינײארעֿפ טינ ןעצנַאג ןיא רָאג םייצ רעד טימ ךיז ןעלָאז ײז

 ןעגיטסיג םלַא ,םֶבָׁש טֿכַאמעג רע טָאה טקנוֿפ:לעטימ ןעשיטילָאּפ םעיינ םלַא
 ןוֿפ ןָאש טָאה עֿבלעװ ,טסנעיד:ןעצטָאג יד טיינעּב רעריװ רע טָאה טקנוּפ:לעטימ
 ּוצרעד ;לַא-ת יּב ןיא נּוא ןָד ןיא ןעועג זיא סָאװ יד : קלָאֿפ ןיא טשרעהעג ןָא גנַאל
 (151--7 עטיײז לייהט ןעטשרע העז) טסנעיר-סיּפַא יר טרָאד טרהיֿפעגנײא ךָאנ רע טָאה
 ןוֿפ ךיז טָאה רע ןעװ ,םירצמ ןיא גידנעײז טנעקעּב ךיז טָאה רע רעֿכלעװ טימ
 נּוא רעּבלָאק ענערלָאג יװצ טלעטשעגקעװַא טרָאד טָאה רע ,ןעטלַאהעּב ן'המלש
 תיב םעד טימ נּוא ,רעמָאנ עשירּוי יד סָאד ןענײז ןָא טניה ןּוֿפ זַא : ןעלױֿפעּב
 ידּכ .ןעּבָאה טינ אָּׂשַמּו עֶגַמ ןייק רהעמ קלָאֿפ ןייז לָאז םילשורי טימ נּוא שדקמה
 תיּב גּוא ןד ןּוֿפ םינהּכ עגירהירֿפ יד ּוצ רע טָאה ,קלָאֿפ סָאד ךיז ּוצ ןעהיצּוצ
 נּוא ,קלָאֿפ ןּוֿפ ןעסַאלק ענערעישרעֿפ ןּוֿפ םינהּכ ערערנַא ךָאנ ןעּבעגעגּוצ לֵא
 גירנעטשלָאֿפ םהיא ךיז טָאה ןַאלּפ ןייז . רלעג יִא רֹובּכ יִא טרַאשעגּוצ םעד ךרּוד ײז
 ,ןעּבעגעגנייא

 ןיא ןיא ןעטלַאהעג םעברי טָאה הכולמ ןייז ןּוֿפ רהָאי גיצנַאװצ נּוא ייװצ יד
 ּוצ טַאהעג לעיֿפ טינ רע טָאה םּורַא רעקלעֿפ יד טימ .הדּוהי טיט ןעטלַאה המחלמ
 רעד ןיא רנַאל עשירוי סָאר ךיז רַאֿפ ןעטלַאהּוצנײא ןעגנּולעג ךָאנ זיא םהיא ;ןּוהמ
 מרהיֿפעג ןָאש טָאה ,רעּבָא בָרָנ ןװ ןייז .טוָאלעגרעּביא םע טָאה רוד יװ סיירג
 ,ּפָאק םער ןעּבױהעגֿפױא רערעיװ ןעּבָאה עֿבלעװ םיּתשלּפ יר טימ המחלמ ערעווש ַא

 יר סָאװ ןוֿפרער ןעטַאטלװער עגירעיורט יד ןהעזעג סיֹורַא ןעֿפָא טצעי טָאה ןעמ
 ןעשיוװצ -- תֹומחלמ עטסגינייװניא יד .ןעײװצ ףיֹוא ןעלַאֿפרעצ זיא הֿכולמ עשידוי
 -עירֿפוצנּוא נּוא דעימ קלָאֿפ סָאר ןעּבָאה עטסגינייװסיוא יד נּוא --- הדּוהי נּוא לארשי |

 טלָאװעג טינ טָאהס לײװ ,עילימַאֿפ םרוד ןוֿפ טגַאזמנע ךיז טָאה'ס ;טֿכַאמעג ןעד !
 ןיא ןוהמעג ןײרַא רימּת ןײז טלָאװעג םינ נּוא ךלמ ןוֿפ לֹוע םעד ןעגָארט



 שוי יי קעניע ר עא ,2 6 הושף שש יש ..,, טא שיט א תהי טו ראי שלו. ישא
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 35 ; ירמע נוא אשעב . עיטסַאניד ןייז , תומחלמ ענייז , םעברי

 טײהנעדירֿפוצנוא יד ,ןעזעװעג רעסעּב טינ ךיֹוא טציא זיא ףֹוס םּוצ גּוא , תומחלמ-
 לארשי ןיא עמּורֿפ יד נּוא םיאיבנ יד סָאװ םעד ךרּוד ןערָאװענ רעסערג ךָאנ זיא
 =רע'נַא ,לעיציֿפָא ,ךילטנעֿפָא ןעּבָאה ברנ נּוא םעברי סָאװ םעד ןעגעג ןעוועג ןענײז
 : . טציטשרעטנוא ךָאנ ײז גוא לא תיּב נּוא ןד ןּוֿפ רעמָאנּבָא יד טנעק

 המחלמ רעד תעשּב .ןעֿפָא ןעזיוועג םיֹורַא דלַאּב ךיז טָאה טײהנעדירֿפּוצנּוא יד
 ט'גרהעג ---רכששי טגש ןוֿפ רענייא --- אָׁשָע ַּב טָאה ,ןֹותָּבִנ ןיא ,םיּתשלּפ יד טימ
 אשעּב רענעגייא רער רעּבָא ןיא ךלמ ַא גידנערעוו ,ןערָאװעג ךלמ ןײלַא גּוא ץ'בדנ
 המחלמ יד טרהיֿפענ רעטײװ טָאה רע ,עגירהירֿפ יד ןוֿפ ןעוועג רעסעּב טינ ךיֹוא
 ןּוז ןייז ןָאמעג טָאה ענעגייא סָאר נוא ,ןעּבעל ץנַאג ןייז םיּתשלּפ יד נּוא הדּוהי םימ:
 =עילּבעג ָאולַא זיא דנַאל ןיא דנַאטשוצ רעד .םהיא ךָאנ טריגער טָאה רעֿכלעװ הָלֵא
 יד טֿבַארּבעג ןעּבָאה נּוא ענעגייא יר ןעוועג ןענייז תֹוּבס יד ,רעגירהירֿפ רעד ןעּב
 ןֹוהֹּבנ יא המחלמ רעד תעשּב ,ןעטייצ עגירהירֿפ יד ןיא סָאװ ןעטַאטלּוזער ענעגייאי
 יו טקנוּפ --- עילימַאֿפ ס'אשעּב טעטָארעגסיוא ,טגרהענ ן'הלַא י ַרְמַז רעיציֿפָא ןייא טָאה
 רענייק . ןָארהט םעד ןעמונרַאֿפ נּוא --- עילימַאֿפ ם'םעברי טימ טֿכַאמעג טָאה אשעּב
 רעהרלעֿפ םעד טֿכַאמעג טָאה ליח סָאד .ןעסיוו םלָאװענ טינ ן'ירמז ןוֿפ רעּבָא טָאה
 רַאֿפ ת גיגדְןַב יִנְבִּת ןעּבילקעגסיֹוא טָאה קלָאֿפ ןוֿפ לייהמ ַא נּוא ךלמ ַא רַאֿפ יֵרָמֶע
  ןוֿפ טייהנעסירעצ יד רַאֿפ ןֶמָס רעמסגרע רעד -- להָאמ ןייא ףיֹוא םיכלמ יירד ,ךלמ ַא
 ' טימ ןעטלַאהעג טָאה סָאװ ליח ןוֿפ ףליה טימ --- ןיילַא ירמע זיא ןעצרוק ןיא , קלָאֿפ ַא:
 ןֹורְמֹוש מדָאטש יד ירמע טָאה רֶָמָׁש גרַאּב םעד ףיֹוא ,ךלמ ןעּבעילּבעג -- םהיא
 ,לארשי ןוֿפ ץנעריוער יד ןעּבילּבעג רימּת ףיֹוא זיא עֿבלעװ ,טיֹוּבעגסיֹוא

 . ןעטייצ ם'אשעּב ןיא ןָאש .ןעװעג טינ ךיוא טציא זיא ןעדעירֿפ ןייק רעּבָא -
 =עג ךיז טָאה רעֿכלעװ ,לארשי נּוא םֶרֶא ןעשיווצ געירק רעד ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה
 =ױהעגנָא עיינ םיֿפיֹוא רעטייוו ךיז נּוא טרעהעגֿפוא טייצ רעצרוק ַא ףיֹוא -- ןעגיֹוצ
 .ןעגנַאנעג רעטנּוא ןענייז ,לארשי יִא םרא יִא ,תֹוכּולמ ערייּב זיּב גנַאל יֹוזַא -- ןעּב

 לעיֿפ טָאה םרא ;ךילקילגמּוא ץנַאג נּוא טרהיֿפעג ךיֹוא ירמע טָאה געירק םעד
 םינ קילג ןייק ירמע טָאה געירק םע ד ןיא ּבָא רּונ ,לארשי ןוֿפ ןעמונעגוצ טדָאטש
 םימ נּוא בָאֹומ םימ תומחלמ ענייז טרהיֿפעג ךילקילג רעּבָא רע טָאה רַאֿפרעד ,טַאהעג
 עשירּוי יד טעטײרּברעֿפ טָאה רע ,ןררי טייז רענעי ףיֹוא יִרֹומֲא ןּוֿפ רעקלָאֿפ ערעדנַא
 =הָאצּבָא עֿבילרהָאי טלָאצעג םהיא ןעּכָאה רעקלָאֿפ עניילק ךס ַא ,ןעטרָאד ןעצנערג

 םּוצ ,םירּושַא יד .ןעיזַא;רעדָאֿפ ןיא ןעמָאנ ןעסיֹורג ַא טַאהעג טָאה רע גּוא ןעננּול
 ם'ירמע, :ןעֿפורעג לארשי רנַאל עצנַאג סָאד םּורַא טייצ ַא ןיא ךָאנ ןעּבָאה ,לעיּפשייּב
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 מייז ןייא ןוֿפ טָאה רע .טרעינער רעֿכילקילג ךָאנ טָאה ,בָאחַא ןוז ם'ירמע

 יֹורֿפ ַא רַאֿפ רע טַאה רעטֿכָאט ם'ךלמ ר'ןודיצ םעד ,קיטילָאּפ סנעדעירֿפ ַא טרהיֿפעג :



  ,לטּכישעג:טלעוו יד

 . רװַא נּוא ןעּבענעג רּונש ַא רַמֿפ הדוהי ךלמ םעד רע טָאה רעטֿכָאט ןייז ; ןעמּונעג
 .ךייא םֹודִא רע טָאה טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ נּוא ,םֹולש ןיא טּבעלעג ערייּב טימ
 עשירוי לעיֿפ גּוא קשמר טימ טרהיֿפעג לעדנַאה ןעײרֿפ ,ןעוועג ַחֵצַנְמ םָרָא ,ןעמונעג
 =ייצ ם'ירמע ןּוא גוא ם'אשעּב ןיא לארשי ןיוֿפ ןעמּונעגּוצ טָאה םרא עֿכלעװ ,םדָאמש

 { =נוהיצ -- וי םעד רעּבָא טָאה לֶבָזיִא יי ןייז . ןעמּונעגּוצ קירּוצ רע טָאה ,ןעג
 יע ,לארשי ןיא טרהיֿפעגניײא --- טָאג ןעש

 ( (םרא) קשמד ןּוֿפ ךלמ םעד ,ן'דדה-ןּב בָאחַא טָאה ,קשמד טימ המהלמ ןייז ןיא

 ן'ררה-ןּב רעּבָא טָאה רע ;געירק םעד ןעגידנע ץֿכָאנ ןעמונעגסיוא םהיא טימ טָאה
 ךלמ רעד רֶָפֶאְנַמְלַׁש ,דנייֿפ יא ןייא לייוו ,ײרֿפ ןעזָאל םיֹורַא דלַאּב טימעג
 עשיריס  עלַא א נּוא ןעיריס ןעגעג 8 ףיֹוא םיֹורַא זיא ,רּוׁשַא ןוֿפ
 .דנייֿפ ןעֿבילקערש םנוֿפ ןעציש ּוצ ךיז ידּכ תחַא-די ןעֿכַאמ טזומעג ןעּבָאה םיכלמ
 םֿבַאלש רעסיורג ַא ךָאנ ,ןעֿפָארטעג ךיז דנייֿפ עדייּב ןוֿפ תוליח יד עא רַקְרַק ייּב
 םָאה טֿכַאלש יד ;םיכלמ עטגינײארעֿפ יד ןוֿפ ליח סָאד ןעמּונעגנייא רסָאנמלש טָאה
 ,רעקלָאֿפ עטגינײארעֿפ יר לָאמַא ךָאנ ןעלַאֿפרעּביא זַא טֿכַאװשעגּבָא יױזַא רעּבָא םהיא

 ממָאה נּוא ,טנעקעג טינ ןפֹוא םּוׁשּב רע טָאה ןעֿפרַאוװּוצרעטנוא ךיז ןעצנַאג ןיא יז ידּכ
 : : !-- ,םיפע ןָא םייה ַא טרהעקענמּוא ךיז

 רע סָאװ -- םרָאװ ןייז םרא ןּוֿפ ךלמ רעד טָאה ,ײּברעֿפ זיא הָנְּכַס יד זַא
 םלָאװעג טינ רע טָאה רֶעֵלְג גּוא הָמָר וי םינ -- ןעּבעג :: ןבָאהַא טָאה
 המחלמ ַא ןעּבױהעגנַא רעריוו ךיז טָאה רעּבירע א ןעּבעג קעװַא קירוצ
 על יי / ! ,םרא לא 62 ןעשיווצ

 --- הדּוהי ןּוֿפ ךלמ רעד -- טַּפָׁשֹוהְי םעדייא ןייז םימ טגינײארעֿפ ךיז טָאה בָאחַא

 יז
 רע סָאװ םיִאָנְּת עלַא ןייז ּוצ 04 ןעמיינ םהיא טלָאװעג נּוא ,ןעגנַאֿפעג ןעמּונעג -

 סָאד ,ןעװעג חצנמ טָאה בָאהַא ,םרא טימ ןעטלַאה המחלמ סיֹורַא ןענייז עדייּב גּוא !
 גמ'גרהעג רלעֿפטֿכַאלש םעד ףיֹוא זיא רע : טסָאקעג ןעּבעל ןייז רעּבָא םהיא טָאה
 ,דנעה יד ןיא םרא ייּב ןעּבעילּבעג ךָאד ןעגעווטסעד ןּוֿפ זיא המר ,ןערָאװעג

 .. לארשי רַאֿפ טייצ עֿכילקילג ַא ןעוועג גנורעינער ם'בָאחַא זיא םענײמענלַא ןיא
 ןעמ מונעג רע טָאה ןֹודיצ טימ תּורחַא ןייז ּבעילּוצ ; ןעמונעגנייא דנייֿפ ךס ַא טָאה רע
 ןוֿפ רּונ ,ןערָאװעג ךייר זיא קלָאֿפ סָאד נּוא םירחסמ עסיֹורג ס'ןֹודיצ ןיא לײהטנַא

 .קלָאֿפ ןיא ןעוועג םיוהג רהעז םהיא טימ טײהנערירֿפוצנּוא יד זיא ןעגעווטסעד
 םֿכַארּבעגֿפיֹוא ןעוועג ןענייז םיאיבנ יד ייז טימ נּוא קלָאֿפ ןּוֿפ לייהט רעסיֹורג ַא

 ןײלַא בָאחַא ; לארשי ןיא םרהיֿפעגנייא לעּב םעד טָאה רע סָאװ רַאֿפרעד םהיא ףיֹוא

 געו ןּוֿפ םהיא טָאה ןירנודיצ יד ,ֹורֿפ ןייז נּוא ,שנעמ רעֿבַאװש ַא ןעוועג זיא

 יז טָאה ױרֿפ ןייז ,םיאיבנ יד ּוצ טניינעג ןעוועג ּוליִפא זיא רע . טרהיֿפעג ּבָארַא
 ,לעּב ןעגעג קלָאֿפ סָאר טצטעהעג ןעּבָאה יז סָאװ רַאֿפרעד ,טגלָאֿפרעֿפ רהעז רעּבָאי



 37 . עיטסַאניד ןייז גּוא אּוהי . עיטסַאניד ןייז נזא בָאהַא

 ",גרעּב יד ןעשיווצ ןיא ןעלייה | ןיא .רהיא .רַאֿפ ןעטלַאהעּב טוּומעג ךיז ןעּבָאה ייז גּואי
 =עג טֿבער ,לשמל ,זיא'ס ,תֹוחיצר נּוא תולזג עסּואיט ּוצ טֿכַארּבעג ן'בָאחַא טָאה יז
 טלָאװעג טינ םהיא טָאה רענעי סָאװ רַאֿפרעד ןעשנעמ ַא ןענ'גרה ּוצ םהיא יײּב ןעװ
 ,ןרעטלע ענייז ןּוֿפ השּוריּב טַאהעג טָאה רע סָאװ ןעטרָאגנײװ םענייש ןיײז ןעטערטּבָא
 =עג טָאה הלוע עֿכילקערש יד .ןעמּונענּוצ ןעמרָאגנײװ םעד רע טָאה םעדֿכָאנ נּוא !

 זיא םײהנעדירֿפּוצנּוא יד 0, עצנַאג סָאד ףיֹוא קּורדנײא ןעטֿכעלש ַא רהעז טֿכַאמ
 םיֹורַא ךיז ןעּבָאה ןוֿפרעד ןעטַאטלּוזער יד נּוא רעסערג נּוא רעסערג םלַא ןערָאװעּג
 , טריֹוט ס'בָאהַא ךָאנ ךילנ ןעזיוועצ

 ,עַׁשיֵמ גוא ,לארשי ןיא ןעװעג ררֹומ בָאֹומ טָאה טדיֹוט םיבָאחַא ךָאנ דלַאּב =
 -- ןּוז ס'בָאחַא -- ץסֶרֹוהְי םימ ןעטלַאה המחלמ םיֹורַא זיא ,בָאֹומ ןוֿפ ךלמ רעד
 -נײא ן'בָאֹומ טָאה ,הרּוהי נּוא םֹודָא םימ םענייאניא ,םרֹוהי .לארשי ןּוֿפ ךלמ םעד
 ךָאד ךי טָאה המחלמ יד רּונ .גנוטסעֿפ ַא ןיא טרַאּפשעגנײא ן'עשימ גּוא ןעמונעג
 מוומעג םרֹוהי טָאה הּבכ רעֿבלעװ ּבילּוצ םינ טסײװ ןעמ .םינ רָאג םימ טגידנעעג
 .גירנעטשטסּבלעז נּוא ײרֿפ ןעּבילּבעג זיא בָאומ נּוא קירּוצ ןעהיצּבָא

 ןענעג המחלמ טימ םיֹורַא לָאמַא רעדעיװ קשמד זיא םּורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא |
 רעּבָא ,קשמר טיט ןעטלַאהעג המחלמ ןעּבָאה ,הדּוהי טימ טגינײארעֿפ לארשי ,לארשי
 =עג טערנּואװרעֿפ קרַאטש טֿכַאלש רעד ןיא זיא םרֹוהי גּוא ןעמּונעגניא טָאה קשמד
 ןעקילנמּוא יד טימ . ןעלייה ךיז לאעֶרְוי ןייק קעװַא םרֹוהי זיא געירק םעד ךָאנ . ןערָאװ
 םיאיבנ יד  גינייווניא גנּוריגער רעד ןוֿפ םיאנוש יד טצּונעּב ךיז ןעּבָאה ןעסיורד ןוֿפ
 =רלעֿפ ַא ם'םרֹוהי --- ןּוהַי טּבלַאזעג ןעּבָאה גּוא ,ליח םעד טימ טגינײארעֿפ ךיז ןעּבָאה
 ןםרֹוהי ט'גרהעג נּוא לאערזי ןייק קעװַא יש זיא אּוהי ,ךלמ ַא רַאֿפ --- רעה
 גּוא -- ן'םרֹוהי טימ ןעװעג טרָאד זיא רעֿבלעװ הדּוהי ןּוֿפ ךלמ םעד ְךיֹוא נּוא --|
 .טעמַארעגסױא םיֿבָאחַא עילימַאֿפ עצנַאג יד רע טָאה םעדֿכָאצ

 ןעֿכַא:הָנּומַא ןיא רעקיטַאנַאֿפ רעסיורגַא , המחלמ ןיא דלעה ַא ןעוועג ויא אּוהְי
 ןּוֿפ רערהערעֿפ ַא רַאֿפ טשירמולּכ טלעטשעג סיֹורַא ךיז טָאה רע .רנעגושמ קיטש ַא נּוא
 עֿבלעװ עלַא יד רַאֿפ "בֹומ םֹויי ןעסיורג ַא טֿכַאמ רע וַא ןעוועג עירֹומ נּוא 'לעּב,
 ,בֹומ-םֹוי םעד ףיֹוא ןעמוקעג ןעמַאזוצ ךיז זיא םלֹוע רעסיורג ַא ."לעּב, םעד ןענעיד
 טרעגַאלעּב רע טָאה ,טסניד-לעּב יד ןעּבײהּוצנָא טיירג ןעוועג ןָאש ןענייז עלַא זַא נּזא !
 רע טָאה לעּב ןוֿפ ןעלֿפמעט עלַא ,ש'גרהעגסיֹוא לָאמ ןייא טימ טא נּוא זיֹוה סָאד -

 ,לארשי ןּוֿפ ילעּב, םער טעטָארעגסיוא רע טָאה ןפֹוא ַאזַא ףיוא .טרעטשּוצ
 .ןערהעװ גינעװ טנָאקעג אּוהי ךיז טָאה םיִאָנֹוש עדמערֿפ ןעגעג רֶעֹּבֶא

 טָאה קשמד ןוֿפ ; טֿפױקעגסיױוא דלָאג תֹורצֹוא עסיורג טימ אּוהי ךיז טָאה ן'רּושַא ןּוֿפ= -
 לעיֿפ טָאה קשמר נוא ,ןעטילעג לעיֿפ --וָחֵאֹוהָי שרי ןייז ךיוא גוא -- אוי

 ו ױ = :

 יי א 1 פרעה עד א 7 יז א
 שי שש או א עא רעב

 / םעטָארעגסיֹוא יא ם'לארשי ליה עצנַאג םָאד נּוא ,ןעמּונעגּוצ םרָאמש
 : שאד
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 =ענ קרַאטש ן'לארשי ןעּבָאה בָאומ נּוא ןֹומַע : רעקלָאֿפ עניילק יד ּוליּפא .ןערָאװעג
 -רעצ זיא הדּוהי םימ םֹולש רעד ,ןעסירעג זייוורעקיטש רנַאל ןייז .ןּוֿפ נּוא טקירד
 .קשמר ןעוועג חַּצֵנְמ רעדיוװ טָאה ,לעקינייא סיאּוהי ,שָאֹוי טשרע .ןערָאװעג טרעטש
 ,לארשי ןוֿפ ןעמּונעגּוצ טייצ ןייז זיּב טָאה קשמד סָאװ טדָאטש יד קירוצ ןעמּונעגּוצ נּוא
 ןעצנערג עשירּוי יד טרהעקעגמּוא, רערעיװ טָאה ,רעטייווצ רעד םעברי ,ןּוז םישָאֹוי
 טרינער לּכה ךס טָאה רעֿכלעװ ,הָיְרַכְו ןּוז ס'םעברי ,"םייןעטיוט םעד זיּב תָמֲח ןּופ
 ,עילימַאֿפ םיאּוהי ןּוֿפ ךלמ רעטצעל רעד ןעוועג זיא םישדח סקעז

 ךייק גנונררָא ןייק .לארשי ןיא עיֿברַאנַא עֿבילקערש ַא ךיז טּביײה ןָא טצעי ןוֿפ 3
 רעֿבלעװ -- ץםּולש ,ךלמ ַא ןערָאװעג זיא ןיִא .טגרהעג םּולַׁש טָאה ן'הירכז .הכולמ
 .ךלמ ַא ןערָאװעג זיא נּוא טגרהעג הָצֵרָּת ןוֿפ םַח נָמ טָאה --- שדח ןייא טרעיגער טָאה
 =עג ךיז רע טָאה רעּבליז רענטנעצ דנעזיומ רַאֿפ נּוא ,זַסְפֵּת ןעמונעגנייא טָאה םחנמ
 .טרעיגער רהָאי ייװצ טָאה הָיְחַקְּפ ןּוז ם'םחנמ ,רּוׁשַא ןוֿפ טײהײרֿפ יד טֿפױק
 ,ךלמ ןערָאװועג זיא רע נּוא ט'גרהעג חַקָּפ טנַאטּוידַא ןייז םהיא טָאה םעדֿכָאנ

 =ניא ןּוֿפ געירק , ןעסיֹורד ןוֿפ תומחלמ ,לארשי ייּב הָחּונְמ ןייק ןעוועג טינ
 עײג ערעי ,זייווגיצנייא טעטָארעגסיֹוא ןערעװ ןעילימַאֿפ עֿכילגינעק יר ,גינייוו
 =רעד גיטסייג נּוא שילעירעטַאמ טמערַארעֿפ .עמלַא יד םיֹואטחָׁש עילימַאֿפ עֿבילגינעק
 ,רָסָאָלַּפ תֵלְגִּת ןעמוקעג זיא םייצ ם'חקּפ ןיא ,געמ עטצעל ענייז לארשי טּבעל
 ,ילּתפנ טבש ןוֿפ דנַאל סָאד גּוא ,ליִלָג ,רֶעְלִג ץנַאג ןעמונעגנייא טָאה נּוא ,רּוׁשַא ןיֿפ
 --- רּושַא ןייק טרהיֿפעג קעװַא רענהָאװניײא יד :נּוא ,טרָאטש ערערנַא לעיֿפ ךָאנ רעסיֹוא
 =. + ןײרַא תולג ןיא

 ְזַא .ךלמ ןערָאװעג זיא רע בוא ,טגרהעג ץחקפ טָאה הָלֵא ןֶּב ַעֵׁשֹוה - -
 ךעוועג בִיַחְתִמ ךיז רע טָאה ןעלַאֿפעּב םהיא זיא רּוׁשַא ןוֿפ ךלמ רעד ,רָסָאְנַמְלַׁש

 .טלָאצעג ךילטקניפ סמ םעד רע טָאה רהָאי יירד ,ןעלהָאצ ּוצ סַמ ןעֿכילרהָאי םהיא

 מָאה םירצמ .טרעדנעעג לעסיּבַא עגַאל עשיטילָאּפ יר ךיז טָאה לייוורעד . 
 ןעּבױֹוהעגנָא טָאה אֹוס ךלמ רעיינ רהיא נּוא ,םיֿפ יד ףיוא טלעטשעג רעדעיװ ךיז
 תֹוחֹוּכ עטגינײארעֿפ טימ ידּכ ,דנוּב:רעקלָאֿפ ןעשיטַאיזַא:אקירפַא'נַא ןוֿפ ןעטֿבַארט

 ןיא ןענַאטשעג זיִא ,לארשי ןוֿפ ךלמ רעד ,עשוה ,רּוׁשַא ןעגעג ןעטערטוצסיֹורַא

 =ילנהָאװעג םעד ןעלהָאצ ּוצ טרעהעגֿפֹוא לייוורעד נּוא ,אֹוס טימ ןעגנּולדנַאהרעטנּוא

 , רּוׁשַא ןּוֿפ ךלמ םעד סמ ןעֿב
 ךלַאּב זיא גּוא ,טרַאװעג גנַאל טינ םָאה רוׁשַא ןוֿפ ךלמ רעד ,רסָאנמלש

 יא ןעמּונעג ץעשוה רע טָאה ךַאז עטשרע יד ,לארשי ןענעג המחלמ ףיֹוא סיֹורַא
 .גוא שּואי ןערַאּבטֿכרוֿפ טימ ךיז טָאה ןֹורמֹוש , הסיפּת ןיא טצעזעגניירא נּוא ןעילּפ
 ןייק טָאה םירצמ .רֹוׁשַא ןּוֿפ ליח ץטימ רהָאי יירד טלעגנַארעג עיגרענרע רעטסערג



 ,.ףליה וצ ןעמוקעג טינ טיונ רעד ןיא ןערּוי יד זיא גּוא ,ןעטלַאהעג םינ טרָאװ
 ז* .ןעלַאֿפעג ןוחמוש זיא טיירטש רעגירהָאי יירד ךָאנ

 יב רע טָאה רענהָאװנײא עד יד (139) . ןעלַאֿפעג זיא יילֵאָרׂשִיי הָבּולְמ יד += -
 ענערעישרעֿפ ןיא םײרּפשּוצ גּוא טײזוצ נּוא ,דנַאל רעײז ןּוֿפ ןעּבירטרעֿפ םענייא
 , רעקלָאֿפ ערעדנַא טימ טצעועּב רע 0 .ןורמש ,הכולמ רעסיורג ןייז ןּוֿפ ןעדנעגעג
 ?םערג רער .ןעּבירטרעֿפ םייה רעייז ןעדּוי יד יװ --- ךיוא טָאה רע עֿכלעװ
 .שּוּב ןוֿפ ןעוװעג ןענייז גנורעקלָאֿפעּב רעינ רער ןוֿפ לייהמ רעט

 רעשירּוי רעטײװצ רעד ןיא ךיֹוא ןערּוי יד טּבעלעג ןעּבָאה רעסעּב לעיֿפ טינ
 ןעבעל עצנַאג סָאד נּוא ךלמ ַא ןעװעג םָעְבַחָר זיא רהָאי ןהעצּביז ,הָרּוהְי ןיא ,הכּולמ
 .טַאהעג ךָאנ רע טָאה םעד רעסיוא ,לָארשי טימ הָמְהְלִמ ןיא טַֿארּברעֿפ רע טָאה
 / -- ןעמוקעג זיא רעבלעװ ,םירצמ ןּוֿפ ךלמ םעד ,קֵׁשִׁש ןוֿפ הָלָּפַמ עֿבילקערש ַא
 תיֵּב םעד טּביֹורעּב טָאה נּוא ,טגינעקעג רהָאי ףניֿפ ןָאש טָאה םעבחר זַא םעדֿכָאנ

 טַאהעג רּונ טָאה'ָס סָאװ נּוא זיֹוה ןעֿבילגינעק ןוֿפ תֹורצֹוא עלַא ןעמּונעגּוצ ,ׁשֶרְקַּמַה

 נּוא ,רהָאי ירד םִיַבַא ןיוז ןייז טנינעקעג טָאה טוט ןייז ךָאנ ,המרעװ לעקיטש ַא

 =עג טָאה רע .טרעיגער אָסָא טָאה םהיא ךָאנ .לַארשי םימ ןעטירטשעג ךיֹוא טָאה

 ענערישרעֿפ טעטָארעגסױא טָאה רע ,דנַאל ןיא ןעמרָאֿפער עזָאיגילער לעיֿפ טֿבַאמ

 ,אָׁשַעַּב זַא .ץהמלש טייצ טריטסיזקע ָאד ןעּבָאה עֿבלעװ םילשּורי ןּוֿפ טסנידנעצטעג

 =עג אָרֹומ רע טָאה םהיא טיט ןעטלַאה המחלמ ןעמּוקעג זיא , לארשי ןּוֿפ ךלמ רעד

 םעד יײּב ףליה טֿפױקעג ךיז טָאה גּוא ,ןײלַא חּכ ןייז ףיֹוא ןעָאלרעֿפ ּוצ ךיז םַאה

 =עהּור רעד ןיא .ץאשעּב ןעּבירמרַאֿפ נּוא ןעמּוקעג זיא רעֿבלעװ ,קֶׂשָמַד ןּוֿפ ךלמ .

 ןיא ערעדנַא יד א עַבָנ ןיא ענײא ,םיוּבעג ןעגניטסעֿפ ײװצ רע טָאה טײצ

 על ץנַאנ ןיי טשֵעָמִּכ ןעדעירֿפ ןיא טֿבַארּברעֿפ טָאה ,טָּפָׁשֹוהְי ,ןוז ס'ָאסָא ,הָּפְצִמ '

 ןעֿפש:סלעדגאה טקישעג טָאה רע ,לערנַאה םעד טעטיײרּכעגסיֹוא טָאה רע .ןעּב
 ןוֿפ ךלּמ םעד טימ .ןעגנַאגעגרעטנוא רֵבְניןֹיִצֶע ייּב רעּבָא ןענײז ײז ,ריִפֹוא ןייק
 א טָאה רע סָאװ ץּוח ַא .םולש ןיא טּבעלעג רע טָאה ץבָאחַא טימ ,לארשי ;
ְ : 
 , ןעװעג ּךֵרֵׁשְמ ךָאנ םהיא טימ ךיז רע טָאה ,ןעֿפלָאהעג םרא טימ המחלמ ןייז ןיא
 ןעוועג זיא ןַאמ רהיא ; רונש ַא רַאֿפ הָיִלתֹ רעטֿכָאט ס'בָאחַא ןעמּונעג טָאה נּוא -

 טטָאה רעֿכלעװ םודָא טימ געירק ַא טרהיֿפעג טָאה םרֹוהי . םיטפשוהי שרֹוי רעד ,םָרֹוהָי !
 . רֹונ ,ןעמונעגניא ןםורא וליפא טָאה רע .לֹוע ם'הדוהי ןוֿפ ןעײרֿפעּב טלָאװעג יא

 ,לָאמ עלַא ףיֹוא נּוא ןעצנַאג ןיא רָאג רלַאּב ךָאד ךיז טָאה םֹודא ; גנַאל ףיֹוא טינ
 . .הרּוהי ןּוֿפ ךלמ רעד ןעװעג ּוהָיְזַחֲא ןּוז ןייז זיא םהיא ךָאנ .הדּוהי ןּוֿפ טײרֿפעֿב

 : יא ,רעטומ ןייז בעילּוצ טרהיֿפעג ךיז טָאה זיוה ם'בָאחַא יװ טרהיֿפעג ךיז 0 רע 1
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 יי ץיזי 5 וועב ןעמוקעג זיא ּוהָיְַחַנ זא ,לאֵעְרְי ןוֿפ דַאּב-טּולּב רעד ןיא, ר יא
 --םֹוהֲא טימ המחלמ רעד ךָאנ ןעװעג זיא סָאד -- םֶרֹוי רעטעֿפ ןעטעדנּואװרעֿפ
 ערערּנַא ןּוֿפ רעהירֿפ טָאה ,הֶיְלַהֲע רעטּומ ןייז ,ט'גרהעג אּוהְי ןעמרָאד םהיא טָאה
 6 טרָאֿפָאז טָאה נּוא ,טדיוט זיא ןּו רהיא זַא םרעהרעד םילשורי ןיא

 ןיא ןעגינעק ןערָאװעג זיא יז נוא ,ם'והיזח:: רעדניק עלַא ןענעגרהסיוא לָאז ןעמ זַא 0
 א ןייז ןעוװעג ליִצַמ ןעמ טָאה ם'ּוהיזחא עילימַאֿפ רעצנַאג רעד ןּוֿפ .הדּוהי 0
 םהיא טָאה יז .רעטסעווש ַא 2 לורג ןהּכ םעד עמַא ןייז קנַאר ,שָאֹוהְי ןּוז = - 0
 גּוא ,ןעגיוצרע םהיא טָאה עדיוהי ,ץעדיֹוהי יב ןעמלַאהעּב גּוא םיבננעג םיױרַא 1

 ןוֿפ עֿפליה רער םימ ,עריֹוהי םהיא טָאה רהֶאי ןעּביז ןערָאװעג םלַא זיא שָאוהְי זַא 1

 ט'גרהעג זיא- הילתע גּוא ךלמ ַא רַאֿפ 7 טי ּוא םעילימַאֿפ ה'בושח יד 0

 טרהיֿפעג טָאה גינעק ןעגנוי ןּוֿפ רעהיצרע רעד עדיֹוהי זַא ךיז טעהטשרַאֿפס ,ןערָאװעג
 ,םילשּורי ןוֿפ "לעּב, םעד טעטַארעגסױוא 2 םָדֹוק טָאה רע ,הנולמ עצנַאג יד טצעי 4
 =עּב גּוא ,ןענעיד טמָאג ײרמ ןעלָאז יז ךלמ םעד גּוא קלָאֿפ םָאד ןערָאװשעּב גּוא }

 יירמ יז לָאז סע זַא ---קלָאֿפ 0 גּוא קלָאֿפ םעד יירט ןייז לָאז רע ךלמ םעד ןערָאװש
 םימ רעמ ןעבענעגּבָא ךיז טָאה ס'עריֹוהי גנורהיֿפ רעד רעטנוא ,שָאֹוי ,ךלמ םעד =

 טֿפקעגפױא ךיז רע טָאה םהיא טימ ןעטלַאה המחלמ ןעמוקעג זיא םֹדא ןַא .הֹינֲחּור / }

 ט'גרהעג טֿכענק ענייז םהיא ןעּבָאה ףֹוס םּוצ ,רלענ ןעמוס עסיורג רַאֿפ המחלמ ןוֿפ

 :עגּוצ , ןעמונעגנייא רערעיוו םודא טָאה היצמא ,ךלמ א זיא הָיְצַמֲא 4 ןייז גוא 0 4

 יב גירלוהג .לֵאָתְקָי ןעֿפורעג וא טיובעגרעביא יז .,ע'לָס םרָאמש רעײז ןעמונ
 ,ץשָאֹוי טרעדָאֿפעגסיױורַא רע טָאה ,טַאה עג אר טָאה רע סָאװ ןֹוהצִנ םעד ןוֿפ ךיז

 .הָלָּפִַמ עסיֹורג ַא טַאהעג רעּבָא רע טָאה ָאד .המחלמ ףיֹוא ,לארשי ןוֿפ ךלמ םעד

 שרקמה תיּב רער ,טרעטשרעצ ר א גנוטסעֿפ יד ,ןעננַאֿפעג ןערָאװעג זיא רעד
 םָאד םהיא טָאה ,ןערָאװעג ײרֿפ ויא רע זַא .טּביֹורעּב תורצוא עֿבילגינעק יד גּוא-

 ,ךלמ ַא רַאֿפ הָיְרַנע ןוז ןייז טֿכַאמעג םרֶא ןיז ףיֹוא גּוא ט'גרהעג םילשורי ןוֿפ קלָאֿפ
 קנַארק רע זיא וִמָי לָּב טעמּכ רעבָא ,טרעינער רהָאי גיצֿפנוֿפ גּוא ײװצ טָאה רע !
 ןייז טרעינער טָאה םהיא ךָאנ .קלָאֿפ ןייז רַאֿפ ןּוהטענֿפיוא םָאװ גינעו טָאה גוא ןעוועג

  זָחֶא ןוז ם'םתוי ן'םתוי ךָאנ נּוא םֶתֹוי ןוז/

 טצעי ,תֹוכּולמ וי רעיײז ןיא טֿכַארּברעֿפ ןעדוי יד ןעּבָאה דנעצנָאלג טינ
 עגידנַאטש ןעסיוהד ןּוֿפ ,ןערָאװעג רעגירעיֹורט ,רעגרע לעיֿפ ךָאנ ענַאל יר זיא רעּבָא

 ףיוא םינ ןערעה 2 עֿבילערירּב ערייּב ; ןעגנּונדרָאנּוא רימּת גינייווניא ,תומחלמ
 .תואובּת ,שינרעטיצררע : ןעקילגמּוא עֿכילריטַאנ ּוצרעד .ךיז ןעשיווצ ןעמיירטש ּוצ 0 :

 מֿכַארּבעג טָאה גנּורעיגער רעד טימ טײהנערירֿפוצנּוא יד ,ג ,ד ,א תֹופֵנַמ ,ש נ ןעטָארעגַא

 4 א רשי 0 דו ץ / : ײ 4 טי 0 זע 0 4 6



 41 - , והיעשי גוא עשוה ,םֹומע ., םיאיבנ יד

 ערעי .ערעדנַאנַא ןעּבײהּוצֿפֹוא נּוא עילימַאֿפ עֿכילגינעק ןייא ןעצעזוצּבָארַא .,תֹודיִרָמ זש -
 ןוֿפ ןעשנעט .ענעהעזעגנָא רעטרעדנּוה טנרהעגסיֹוא טָאה עילימַאֿפ עֿבילגינעק עיינ -

 עֿבלעזַא ןוֿפ טייצ ַא ןיא ;גנוריגער רעגירהירֿפ רעד ןּוֿפ , עילימַאֿפ רעגירהירֿפ רעד -
 -- רנַאה ןיא טֿכַאמ זיא'ס עֿכלעװ רּונ טָאה סָאװ-- רעדעי םוהמ ןעגנּונדרָאנּוא -

 ;ןעמירָא םעד טקירד רעֿבײר רעד ,רלעג ראֿפ טּפשמ טֿפֹש רעד ,ליוװ רע םָאװ
 . ןעמייז עלַא ןוֿפ טדייל קלָאֿפ עמירָא םָאד גּוא ,סָאמ גּוא גָאװ עשלַאֿפ טשרעה ַס

 עסיורג יד 8 גערֿפ 1 ןערעװ ּוצ טֿפָארמשעג רעװש יֹוזַא זנוא סע טמוק סָאװ רַאֿפ
 מָאנ :םרָאװטנַא עגיצנייא יד ןעװעג םייצ רענעי ּוצ זיא ענַארֿפ רעד ףיֹוא ,ןעסַאמ
 םהיא 8 םע סָאוװו רַאֿפרעד קלָאֿפ ןייו ףיֹוא םעּכ ןיא ויִאי
 םָאד נּוא םינהּכ טגָאזעג ןעּבָאה סָאר ,קלָאֿפ םָאר טגָאזעג טָאה יֹוַא !םזָאלרעֿפ

 יד ?ןעטעּבּוצרעּביא טָאג ידּכ ןעוהט ןעמ לָאז רעּבָא סָאװ . םיאיבנ טגָאזעג ןעּבָאה
 ןעּבָאה עֿבלעװ ,קלָאֿפ ןוֿפ רערהעל עֿפילטנעגײא יד ןעוװעג ןענייז עֿבלעװ ,םינהּכ
 יר ,יײז ; תֹונּברק נּוא תונתמ : טָאג ּוצ ןעגניירּב טגעלֿפ 3 קלאפ סָאד סָאװ ןוֿפרעד טּבעלעג
 ָאמ ,ןעלעטש ןערעירֿפוצ טטָאנ רהיא םליוו ;לֹוק ןייא ןיא ןעיירש ןעגעלֿפ ,םינהּב
 -תיּב :רעטרע עגילייה יד רהעמ סָאװ טֿבּוזעּב הב רערהעמ סָאװ םהיא טגניירּב
 גוא 6 נַאטשעג ןענייז'ס ּואוו רעמרע עגירּביא עלַא נוא עַבָׁשרָאָּב ,לָגָלִג ,לַא
 .קָלֵח רעייז ןעמּוקעּב ןעּבָאה ייז עֿבלעװ ןּוֿפ תֹונָּבְרַק טֿכַארּבעג ןעּבָאה קלָאֿפ םָאד

 יד םימ ךילדנַאמשרעֿפ טסּבלעז ןעטלַאהעג ןעּבָאה קלָאֿפ ןוֿפ ןעסַאמ עםיורג יד
 ןענ'שרד ןעגעלֿפ רעּבָא שרעדנַא ץנַאג ,רעֿבי א ןעוועג יז זיא סָאד ,םיּנִהּכ
 ןייק , .םערעגיטסייג ,סערענייר ,סערעֿבעה ַא ןעוועג זיא עא רעייז . םיאיבנ יד !

 ,ךילטנעררָא ןעּבעל ,ןעגלָאֿפ םהיא לָאז ןעמ רּונ ליוו רע םינ םָאנ ףרַאד תונברק
 =רעװ עּבלעז יד טָאה איבנה לָאּומש ןיֹוש ."ןעגיריילעּב טינ לָאז ןרעדנַא םעד רענייא
 ,דיר יד רעּביא ן'רוח םיאיבנ עלַא נּוא םנַאזעג רעמ

 רעד ןיא טגָאזעג תואיבנ טָאה רעֿכלעװ ,עיקּת ןוֿפ םֹומֲע ,איבנ רעמשרע רעד
 טינ טמּוק , לגלג ןייק טינ טהעג :רָאלק נּוא 00 טגָאז ,זָחֶא נּוא םֶהוי ןּוֿפ טײצ
 ךיא ,תונברק ןייק ךייא ןוֿפ טינ רעדָאֿפ ךיא ; לַא-תיּב ןייק םינ נּוא עבש-רַאּב ןייק
 םער רעקרַאמש רעד ,ןעמירָא םעד ןעקירד טינ לָאז רעֿבײר רעד זַא רעּבָא רעדָאֿפ

 ןעשרעה לָאו טײקגיטֿכערעג גּוא ןע 4 טינ הָול םעד לָאז הָוָלַמ רעד ,ןעֿבַאװש
 - = , ךייא ןעשיווצ

 טגָאז -- "ןעװעג טינ איבנ ןייק זיא עטַאמ ןיימ .נּוא איבנ ןייק טינ ןיּב ךיא;
 טרעדליש ,קלָאֿפ סָאד טיִרָסּומ רע נּוא ןהעז ּוצ טינ תֹולְוַע יד ןעק רע רּונ -- םֹומע -

 ןעגָאז ןעק ןעמ ,ןערעסעּב ךיז לָא'ס סע טקעװ גּוא ןעּבעל ןעּברָאדרעֿפ ןייז םהִיִא
 ;ןיז זיּב ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעלַאעריא עטסֿכעה יר טגָאזעג םיֹורַא טָאה םֹומָע זַא
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 .עטֿכישעג:טלעוו יד 2:

 יװ טָאה רע ;קלָאֿפ ןעשידוי ןּוֿפ ןעשנעמ ץרעסעּב יד ןעשיװצ טלעקיװטנע םיױצ
 . םיאיבנ ערעטעּפש יד ןּוֿפ ןעגנּורעדרָאֿפ נּוא ןעעדיא יד רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד טגיילעג
 .=הער קלָאֿפ סָאר ךיֹוא טֿפּפמש ,ַעַׁשֹוה ,טײצ רענעי ןוֿפ איבנ רעטײװצ רעד
 . בּוא םּואָמ טָאנ ןעניז עֿבכלעװ ,תֹונּברק ןיא ןוהמעג ןירַא זיא םע סָאװ רַאֿפ
 .ערעיײז ןיא גּוא ןעּבעל רעיײז ןיא זיא טײקגיטכערעג ןייק נּוא ,ןערָאװעג םּואָמ
 ' ךַארּפש רערישימעָאּפ לעיֿפ נּוא רערעֿכײר ַא טימ נּוא רעגיטֿפערק ךָאנ .ָאטינ םיִׂשֲעַמ
 ךיא ףרַאד סָאװ, :איבנה הָיַעַׁשְי ןערער ןעּבױהעגנָא םייצ רענעגײא רעד ןיא טָאה
 ןוֿפ םימעֿפ םעד טימ טַאזרעּביא ןָאש ןיּב ךיא --- טָאג טגָאז -- תֹונּבררק ערעײא
 =רעֿפ ןע געװ רֹובּכ ןיימ ןוֿפ טסיגרעֿפ רהיא סָאװ םּולּב ןעסקָא סָאד ,ףָאש ערעייא

 רהיא ,ךייא טעּב רעװ ,רימ רַאֿפ ןעויװ ךיז טש'רמולּכ טמּוק ריא ,םינ ךיא גנַאל
 ,טינ ךיא רייל תֹוחמש ערעייא נּוא םיבֹוט-םימי ערעײא ?ףיֹוה ןיימ ןעמערטעּב טלָאז
 ּבֶא ךיא רהעק ןעמעּב ּוצ דנעה ערעייא ףיֹוא טּבײה רהיא זַא .םּואמ רימ ןענייז ײז
 לײװ --- ןערעה טינ ךיא לעװ ןענװַאד גנַאל יװ טנעמ רהיא ,ךייא ןוֿפ ןעגיֹוא עניימ
 םעטֿבעלש ףיֹוא טרעה ,ךיז טגינייר ,ךיז טשַאװ ,טּולֹּב לעיֿפ ןענייז דנעה ערעײא
 ,=נעררָא םוהי םעד טָּפְׁשַמ ,סםוג ןעוהט ּוצ ךיז טנרהעל .ןעגיֹוא יד ןיא רימ ןעוהמ ּוצ
 ,װ .ז ,א "הנמלַא עטגידיילעּב ַא רַאֿפ ןָא ךיז טמהענ ,ךילט

 עא רּונ ּוליפא שטָאה ,םיאיבנ יד זַא ךיז טהעטשרַאֿפ'ס
 םעד ףיֹוא םּולֿפנײא ןעסיֹורג ַא טַאהעג ןעּבָאה ,ײז טימ ןעטלַאהעג טָאה קלָאֿפ
 ןעװעג זיא טײקֿבילטנעררָא ,ײז ײּב ןעװעג זיא ת'מ א רער .קלָאֿפ ןוֿפ ןעּבעל
 ,קלָאֿפ םעד טגָאזעג נּוא ט'שרדעג רעהֿפוא'נַא ןָא יז ןעּבָאה תמא םעד נּוא יז ייַּב

 ., גניקריוו ןייק ןעּבָאה טינ לָאז רייר עגידנענערּב עקרַאטש עֿכלעזַא זַא ךילגעמנוא זיא'ם
 . עדנַאטש םיא ןעװעג טינ ךָאד יז ןענייז עטֿכעלש סָאד ןעצנַאג ןיא ןעמָארסיֹוא רעּבָא
 'יר ןעװעג ךילריטַאנ ,ןענייז עקרַאטש יד נּוא עֿבײר יד ,עיטַארקָאטסירַא עצנַאג יד ;
 עשלַאֿפ נּוא םינהּכ עטֿכעלש יר ןוֿפ עֿפליה רעד םימ :נּוא ,םיִאָנֹוׁש-םַד םיאיבנ !

 .ןעגיוא יר ןענֿפע טינ קלָאֿפ םע לָאז ןעמ זַא ןהעועג יז ןעּבָאה ,םיאיבג

 עניילק יד טימ רּונ ןעמייקגימיירטש ןערהיֿפ ּוצ טַאהעג הָדּוהְי טָאה ץָחֶא זיּב
 לָאמ עלַא טמּוק נּוא ףיֹוא םהעטש רעּבָא טצעי ןּוֿפ .םהיא םּורַא סָאװ רעקלָאֿפ

 .רּוׁשַא ןוֿפ ךלמ רעד --- סנעיזַאניילק אנֹוש רעטסקרַאמש רעד הרוהי ּוצ רעטנעהָאנ
 המחלמ טלַאה ,רּוׁשַא ןּוֿפ ךלמ רעד ,רָסָאָלַּפ-תַלְגִּת זַא טרעהרעד טָאה וחָא ַא)
 עצנַאג סָאר ךיז טימ ןעמּונעג טימ ,קשמר ןייק ןעגנַאנעג ןיילַא זחָא זיא ,קֶׂשָמַד טימ !
 ןוֿפ תורצוא יד ןיא נּוא תוהצוא עֿבילגינעק יד ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ דלָאנ;
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 43 וכי נוא השנמ , ּוהיקְוהְי

 :המחלמ ןהעג טינ לָאז רע זַא ץרּושַא ןוֿפ טֿפױקעגסױא ךיז טָאה נּוא ,שרקמה תיּב

 יי , םילשורי ףיֹוא ןעטלַאה
 ךיא .(614) הדּוהי ןיא ךלמ ןערָאװעג ּוהָיִקְזֶח ןּוז ןייז זיא טדיוט סזחָא ךָאנ

 .,טדערעג ןעמַאװצ ןעיריס ןיא תֹוכּולמ טי ענעדעישרעֿפ ךיז ןעּבָאה טייצ רעד
 / . =גונֿפָאה ערעיײז .רּוׁשַא ןעגעג ןעציש ךיז ןעלָאז םענייאניא עלַא זַא ,דנּוּב ַא טֿפַאמעג
 .הָקָהְרִּת םירצמ ןוֿפ גינעק םעיינ םער ףיֹוא טיֹוּבעג ךילֿכָאזטּפיֹוה יז ןעּבָאה ןעג
 עלַא ןענַאװ זיּב טרַאװעג טינ טָאה רּוׁשַא ,דנּוּב םּוצ ןענַאטשעג ּוצ ךיֹוא זיא ּוהיקזח
 .לָיח הָנְחַמ רעסיֹורג ַא טימ ןעמוקענ דלַאּב זיא גּוא ,ןעגינײארעֿפ ךיז ןעלעװ תֹוכּולמ
 עניילק לעיֿפ , ןעמּונעגנייא רע טָאה ם'הדּוהי טדָאמש עטסעֿפ לעיֿפ ,ןעיױַאניילק ןייק
 'טינ ןעּבילּבעג זיא םִיַלָשּורָי רּונ ,ןעּבעגעגרעטנּוא רּוׁשַא ךיז ןעּבָאה ןעטסריֿפ עא
 'ךלמ רעד ,בֶרֵחְנַפ .ןעּבעגרעטנּוא טלָאװעג טינ ךיז טָאה ּוהיקוח נוא ןעמּונעגנייא
 | .ךיז טָאה סָאװ טסעּפ ַא ּבעילּוצ רעּבָא טָאה ,םילשּורי זיּב ןעמּוקעג זיא .,רּושַא ןוֿפ
 !םיברחנס ןּוֿפ גנורעטשרעצ יד ,קירּוצ ןעהיצּבָא טוּומעג ,ליח ןייז ןיא טּפַאחעגנײרַא
 .עֿכלעװ ,רעקלָאֿפ עלַא יר ייּב רײרֿפ לעיֿפ ןעֿפּורעג סיֹורַא טָאה שי רעטנוא ליה

  ,לבּב ,יײז ןּוֿפ רענייא .ךָאי ןערעווש' ם'רּושַא רעטנּוא טצֿכערקעג גנַאל טייצ ַא ןעּבָאה
 :=טֿפַאשדנײרֿפ ןייא ןעסָאלשעג םהיא םימ נּוא ן'והיקזח ּוצ ןעשנעמ טקישעג רלַאּב טָאה
 :עשירוי יד םָּתְׁשִלְּפ יד ןוֿפ ןעמּונענּוצ ּוהיֵקוח טָאה טניהטומרע יינ .דנּוּב ןעֿכיל
 'יר ןּוֿפ דנעה יד ןיא םייצ רעגנַאל ןּוֿפ ןָאש ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ טרָאטש
 " -ערעדנַא לעיֿפ ךָאנ ,ןעדעירֿפ ןעסָאלשעג ןערּוי יר טימ ךיֹוא םָאה בָאֹומ , םיּתשִלּפ

 ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה םציא ,הדּוהי טימ ןעדנוּברעֿפ ךילדירֿפ ךיז ןעּבָאה רעקלָאֿפ
 'זיא ּוהיקזח ,םּורַא נּוא םּורַא םֹולש טַאהעג טָאה סע ,הרּוהי רַאֿפ טייצ ענעדלָאג ַא
 ןוֿפ טסנירנעצמענ עללַא טמָארעגסיֹוא טָאה רע ,םיאיבנ יד סַאזרָאהעג רעייז ןעועג
 / בּוא עױעַאּפ .טלעקיװטנע גיטסייג גּוא ךילטֿפַאשטריװ ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ; דנַאל

 : עגנַאל יר ןּוֿפ טהּורעגּבָא לעסיּבַא ךיז טָאה הרּוהי נּוא ,טהילּבעג ןעּבָאה רוטַארעטיל !
 א 2 6 קא ׂ

 : עד , תֹורָצ

 : .,םהיא טימ ןעשנעמ עגּולק ערערנַא נּוא ,ּוהָיְעַׁשְי טָאה ןעצרַאה ןערעוװש טיט

 / : 'לבּנ םעװ 1 זַא ; רעקראטש א רעקרַאמש ץלַא םרעװ לבּב יו ןהעזעג
 טרערָאֿפעגֿפױא טָאה ּוהיֵעשי ,ַאניטסעלַאּפ נּוא ןעיריס ןיא טרָא ס'רּוׁשַא ןעמענרעֿפ |
 ןיא ןעּבעל ןעסַאלעגסיױא ַא ןערהיֿפ רעטיײװ ןעּביֹוהעגנָא טָאה 40 ,קלָאֿפ םָאד |
 .ךיז לָאז סע זַא ,הרּוהי ןּוֿפ ךלמ םעד -- ןּז ם'ּוהיקזח -- הָׁש נֶמ ןוֿפ טײצ רעד
 /  .תֹוהֹּכ עלעירעטַאמ נּוא עֿכילרעּפרעק ערעיז ןעלמַאז ןהעז ,ןערהיֿפֿפיוא רעֿבילטנעררָא
 : םהיא טָאה קלָאֿפ סָאד רעּבָא .הדּוהי ףיֹוא געט ערעווש ןעמוקנָא ןעלעוו סע לײװ !

 / וםינהּכ יד ;הרּוהי ןיא לעּב םעד םרהיֿפעגניא רעדיװ םָאה השנמ .טרעהעג טינ
 | : אאםיִרְׂש יע ענייז ,הכולמ רעד ןיא ןָא ןעּביֹוא ןעוועג לָאמַא רעדעיװ ןענייז !
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 ןיא ןעוועג טינ זיא טּפשמ ר'תָמֶא א א א א ךילקערש קלָאֿפ סָאד ןעּבָאה;

 טָאה רע חּכ לעיֿפיװ ןּוהמ ּוצ טֿכע ר לעיֿפ יֹװַא טַאהעג טָאה רערערעי ,דנַאל

 ,רּועִׁש ַא ןָא ןערָאװעג ןעסָאגרעֿפ טשינ םּוא נּוא טסיזמוא זיא םּולּבןעשנעמ ,טַאהעג
 אי 8 םינ .רהָאי גיצֿפנּוֿפ גּוא ףניֿפ עצנַאג טרעיודעג טָאה הכולמ עֿבילקערש ס'השנמ גּוא

 רהעמ קלָאֿפ סָאד טָאה ַאד רעּכָמ .ןֹומָא ןּוז ןייז ןעוועג ךיֹוא זיא ץהשנמ ןּופ רעסעב-

 ךלמ ַא רהָאי יווצ ןעװענּבָא ויא רע זַא נּוא ,ןעגָארטרע ּוצ טַאהעג טינ הלודלנ ןייק

 ןיז טבַאמעג טצעי ןעמ םָאה ךלמ ַא רַאֿפ ,ט'גרהעגנ רענעיד ענייז םהיא ןעבָאה;

 :םיֹוא טָאה רע ,ךלמ רערעֿבילרהע ַא ןעוועג זיא רע ,ּוהָיִשאי ןוז ןעגירהָאיטֿכַא
 ?נּוא טָאה רע ; ןעזָאלרעֿפ קרַאטש ןעוועג זיא יא וו שרקמה תיּב םעד טֿבירעֿפעג
 רעֿפ ןעּבָאה םיאיבנ יד יו ,הכולמ רעד ןיא ןעמרָאֿפער ענעדעישרעֿפ ןעמונעגרעמ
 גוא ךלמ םעד רַאֿפ טנעײלעגרָאֿפ טָאה לֹודְג 2 רעד ּוהָיִקְלִח יװ םעדֿכָאנ . טגנַאלי

 םייוו יו ןעזיוועג נּוא ,הָרֹוּת רעד ןּוֿפ ןעלעטש ךַס ַא עא ורעֿפ רעסיורג ַא רַאֿפ

 רַעַצ ןּוֿפ ךלמ רעד טָאה ,הרוּת רעד ןוֿפ םרעטייװרעד זיא דנַאל ןיא גנידצלַא

 טָאג ןעּביילּב ּוצ יירמ ,קלָאֿפ םָאר גּוא רע ,ןערָאװשעג נּוא רעדיילק ענייז ןעסירעצ

 ,טרערָאֿפ הרֹוּת יד יו ןערהיֿפ ּוצ ךיז נוָא

 עזעיגילער לעיֿפ ,ןערהיֿפּוצנייַא םעיינ לעיֿפ טהימעּב תמאּב ךיז טָאה ּוהישאי
 ?נייא םינ םהיא ךיז טָאה סע רעּבָא ,ןערהיֿפוצסיֹוא ןעגנורעדנע עֿכילטֿפַאשטריװ גּוא
 ,טסנעידנעצמעג ײלרעלַא ןעטָארסיֹוא יװ : ןעֿכַא:הָנּומַא ןיא ןעמרָאֿפער יד .ןעּבעגעג
 ?םיֹוא רע טָאה ,טּבױלגעג שירַאנ טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ 7 גנירצלַא ,תֹוחְּבְוִמ עלַא!
 יד .ןעצעוֿברּוד טנעקעג טינ רע טָאה רעּבָא םעיינ עֿכילֿפַאשטריװ יד ,טרהיֿפעג-
 =עיו םּוצ טֿכענק עשידוי ערעייז ןעזָאל סיֹורַא טלָאװעג טינ ןעּבָאה דנַאל ןיא עֿביַײר

 ןעּבָאה הרֹוּת רעד יּפ לע סָאװ רעדלעֿפ ערעייז ןוֿפ ןעגַאזטנע ךיז נּוא ,רהָאי ןעמעּבי
 .םיּתּב-ילעּב עגירהירֿפ ערעייז ןעּבעגּבָא טֿפרַאדעג יז ייז

 רערעיװ ;דנַאל עשירּוי סָאד רעּביא טּבעװשעג טסייג רעניײרַא טאה רעדעיװ
 רעּבָא ,םיררֹושמ עסיֹורג גּוא םיאיבנ ענעסקַאװעגסױא גנוי ןעזיוועג סיֹורַא ךיז ןעּבָאה
 עלַא ,עגיטֿבױטײװ יד ןוֿפ ןעלעיֿפ ייּב ןעצרַאה ןיא ןענעלעג ךָאד ויא המומנוא ןייא
 םִיַרְצִמ ןיא ,ןעסיורד ןּוֿפ הֶנָּכַמ עסיורג ַא ןָא טמּוק טא טא וַא ךילרעּפניישעּב ןעהעו
 טגינײארעֿפ דנַאל עצנַאג סָאד טָאה רעֿבלעװ ,ךלמ רעקרַאטש ַא ןענַאטשעגֿפיוא יא:
 ןוֿפ לבּב ,םייה רער ןיא גיהּור ןעציז ןעלעװ םינ אָמָּקְסַמ םעװ נּוא דנַאה ןייז ןיא
 ןעּביֹהעגנָא טייצ רענעי ןיא טָאה רעֿבלעװ איִבָנַה ּוהָיְִמְךַי .םייז רערעדנַא רעד
 ,ןעקילגמּוא ףיֹוא ןעקילגמוא ,םּורַא גּוא םּורַא שינרעטסניֿפ רּונ םהעז קלָאֿפ םּוצ ןעדיידי
 .םירש יד ןיירַא ןעגיוא יד ןיא תמא םעד טרעריילש רע ,קלָאֿפ ןעשירוי ץףיֹוא ןעמּוק
 .ערעייז רַאֿפ טֿפּפמישעג ייז טָאה רע ,טייל םגנורעיגער יר גוא עֿבײר יר םינחּכ יד גּוא



 . תולג ס'הרוהי רעטשרע

 ,קיטילָאּפ רעשלַאֿפ רעייז רַאֿפ נּוא דנַאל ןיא קלָאֿפ םער םימ גנורהיֿפֿפיֹוא עטֿכעלש =

 5 ' ,דנַאלסיוא טימ
 ., םירצמ ןּוֿפ ךלמ רעד ,ןעטייצ ערעטסניֿפ יד עק ךיז ןעּבָאה ןעֿביג גּוא

 ןהעגֿכרוד טלָאװעג גּוא רּוׁשַא ןעגעג לִיַח ןייז טימ סיֹורַא זיא (ךיטעמַאזּפ) הֹכִנ הֹעְרַּפ :
 .סיֹורַא םהיא זיא ּוהָיִׁשאֹי . ןעמענ ּוצ ךיז רַאֿפ םע לייװרעד גּוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ךרּוד -

 .קלָאֿפ םָאד ,ןערָאװעג טג'רהעג ,המחלמ רעטשרע רעד ןיא ,רלַאּב זיא גּוא ןענענטננ
 םהיא טָאה רעּבָא ,הכנ הערפ .ךלמ ַא רַאֿפ ,ןּוז סוהישאי ,ןיָחאֹוהְי טֿכַאמעג טָאה
 .,םיִקָיֹוהְי רעדּורּב ןרעגנּוי ןייז ךלמ ַא רַאֿפ טֿכַאמעג גּוא ןָארהט ןוֿפ ןעֿפרָאװעגּבָארַא

 ֿפיֹוא טינ ןעּבָאה םיאיבנ ערעדנַא נּוא ּוהָיְמְרִי , ןהערּפ ןעּבילּבעג יירט זיא םיִקיֹוהְי

 / קילנמּוא סָאד זַא ;ןעזָאלרעֿפ טינ ךיז ןעמ ןעק םירצמ ףיֹוא זַא ןעזייוו ּוצ םרעהעג
 טָאה ךלמ רעד -- רהָאי ּוצ רהָאי ןוֿפ ךיז טקרַאטש סעֿבלעװ לבּב ןּוֿפ ןעמּוק םעװ
 ןעּבָאה יז רונ ,טףדורעג ךילקערש םיאיבנ יד טָאה רע .ןערעה טלָאװעג טינ םע
 .םאװ רהַאֿפעג יד קלָאֿפ םעד ןערעלקרע ּוצ :ךַאז רעייז ןּוהמ ּוצ טרעהענֿפֹוא םיּנ
 1: ,קיטילָאּפ רעֿבילדניײרּפ (םירצמ) רעשיטּפינע רעד ןיא טנעיל

 - ָאולַא ויא תא ,םירצמ ןעמונעגנייא רֵצנְדַכּוכְנ טָאה םּורַא טייצ עצרוק ַא ןיא
 =וצ טינ הדוהי ּוליִפא טָאה רע ,לארשי ץרָא נּוא ןעיריס רעּביא תיּבה-לעּב ןערָאװענ
 .םיקיוהי םהיא טָאה רהָאי יירד ,טלהָאצעג ךילרהַאי הדוהי םהיא טָאה וניצ רונ טרעמש
 ךילקערש זיא רע זַא םעדֿכָאנ ,ןעּברָאטשעג ויא םיקיֹוהי .זניצ םעד טלָאצעג ךילטקניּפ
 םּוׁשָּת הדּוהי ןעּבָאה עֿכלעוו ,רעקלָאֿפ עניילק עגימורַא יד ןּוֿפ ןענַאטשעגסיױוא לעיֿפ

 "טימ ןעגינײארעֿפ ךיז טלָאװעג רעדיװ טָאה ןיִכָיֹהְי ןּוז ןייז .טזָאלעג טינ ןעּבעל
 טרעהענֿפיֹוא רע טָאה לייוורעד גּוא ,לבּב ןעגעג ןעטלַאה המחלמ םענייאניא ,םירצמ

 רעד רצנדכּובנ . םילשּורי טיעגאלע דלַאַּב טָאה לבּב ,זניצ םעד לבּב ןעלהָאצ ּוצ
 ןעצנַאג ןייז טימ ןיכיֹוהי . טדָאמש יד ןעמונעגנייא גנירג ץנַאג טָאה ,לבּב ןוֿפ ךלמ
 .ןייק ןעגנַאֿפעג טדהיֿפעגקעװַא רע טָאה עיטַארקָאטפירַא יד נּוא עֿבײר עלַא ,ףיֹוה
 "רע טָאה -- רהעוועג ןעֿכַאמ עֿכלעװ --- רעסָאלש יד , ןִיַוייֵלַּכ סָאד ,ליח סָאד ;לבּב
 דלָאג עצנַאג סָאד ,רנַאל ןוֿפ תֹורצֹוא עלַא טּביֹורעּב טָאה רע ,םרהיֿפעג קעווַא ְךיֹוא
 רַאֿפ ,רנַאל ןיא םזָאלעגרעּביא קלָאֿפ עניימעג םָאד רונ טָאה נּוא ,רעּבליז גּוא

 ,ּוהָיִקְדִצ רעטעֿפ ס'ןיכיֹוהי דנַאל ןיא טזָאלעג רע טָאה ךלמ ַא
 .ןערָאװעג טייל עמירָא יד ןענייז ,תּולָנ יא קעװַא ןעניז עֿכײר יד לײװ

 עמוג טֿכײל ץנַאג ןעּברָאװרע ךיז ןעּבָאה .רנַאל ןיא םיּתּבה-ילעּב עצנַאג יד
 .םָאד זַא טניימעג טָאה רצנדכּובנ .ןעּבעל ךילקילג ליטש ַא טרהיֿפעג גּוא .תֹואָלָחַנ =

 .,ןעֿפרָאװעגרעטנּוא ליטש ןייז םהיא גּוא רַאֿפרעד רַאּבקנַאד ןייז םהיא טעוװ קלָאֿפ

 ?טסּבלעז ןייק טינ רעּבָא שנעמ רעֿבײװַא ּוהיֵקדצ נּוא קעװַא ןענייז רהָאי ןהעצ } 4
 :םעד ןעֿפרַאװ ּוצ ּבָארַא ךיז ןוֿפ יװ ןעטכַארט ןעּבױהעגנָא רעטייוו טָאה רעגידנָאטש
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 טימ גנּודניּברעֿפ ַא ןענעוו ןעטֿכַארט ּוצ ןעּביֹוהעגנָא רע טָאה רעטייוו ,לבּב ןוֿפ לֹוע-
 ןעװעג זיא ּוהימרי ,לבּב ןעגעג ןעטלַאה ּוצ המחלמ םענייאניא ןעגעו נּוא םירצמ
 -רעֿפ טינ ךיז ןעמ ןעק םירצמ ףיֹוא זַא ןעזיוועג טָאה רע ;קיטילָאפ ַאזַא ןעגעגי
 ן'רַאֿפ זיא עטסעב סָאד נּוא ךַאװש נּוא םערָא זיא קלָאֿפ עשירּוי סָאד זַא ; ןעזָאל
 :8יוא טימ טגעלֿפ ןיילַא ּוהיֵקדצ ,לֹוע םעד ןעגָארט ּוצ נּוא ןעּביילּב ּוצ גיהור קלָאֿפ
 ענייז ןוֿפ ןעטלַאהעּב להָאמטֿפָא םהיא טנעלֿפ ,ן'והימרי ןרעהסיֹוא טײקמַאזקרעמ
 ןעגעג זיא רע סָאװ רַאֿפרעד ןעגניירּבמּוא טלָאװעג םהיא ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןרָאטסינימ
 זיא םיוק רעּבָא , גנורינער רעד ןענעג קלָאֿפ סָאד ףיֹוא טעצטעה נּוא קיטילָאּפ רעייז
 יֹזַא טָא , ןרָאטסינימ ענייז טימ ןעוועג םיַּכְסַמ רעטייוו ּוהיֵקדצ טָאה קעװַא ּוהיֵמרִי
 ךיז טָאה רעהירֿפ .רצנדכּובנ נּוא ּוהיקדצ ןעשיווצ המחלמ יד ןעֿכָארּבעגסיֹוא טָאהי
 םימ ,םילשּורי םרעגַאלעּב רע טָאה- ןַאד נּוא םירצמ םימ טנעֿכערענּבָא רצנדכובנ !
 ,דנייֿפ םער ןעגעג ןעמירטשעג קלָאֿפ עשירוי סָאד טָאה עיגרענע נוא הטּומ ןעסיורג
 רּועַש קלָאֿפ םָאד םהיא טָאה ןעּבעגרעטנּוא ךיז ןעסייהעג טָאה ּוהימרִי סָאװ רַאֿפרעד:-
 ךרּוד טדָאטש ןּוֿפ סיֹורַא זיא ליח םעניילק ַא טימ ּוהיֵקדצ , ןעסיררעצ רעקיטש ףיֹוא
 עשירּוי עסיורג ַא ןעמענּוצ ןעמַאזּוצ ןֵדְרֵי טייז רענעי ףיוא יֵדְּכ ,רעיוט םענעטלַאהעּב ַא
 ּרעּבָא םהיא זיא'ס ,רײהרעטֿכירעג םינ ,ןעטניה ןוֿפ ץרצנדכּובנ ןעלַאֿפעּב גּוא עעמרַא
 ויא'ס ּואװ הֶלְבִר ןייק טֿכַארּבעג נּוא טּפַאחעג ן'והיקדצ טָאה ןעמ .ןעגנַאנעג טינ-
 ןעוועג םקננ ךיז רע טָאה גיד'תונמחרּכמּוא .ס'רצנדכּובנ עיצנַאטס:טּפיֹוה יד ןעוועג
 יד ןיא םהיא רַאֿפ םעליוקעג רע טָאה רעדניק נּוא רעּבײװ ענייז : ןּוהיקדצ ןיא
 :היֿפ גּוא ןערָאטסינימ עלַא .ןעֿפָאטשעגסיױא ןעגיֹוא עדייּב םהיא םעדֿכָאנ נּוא ןעניוא
 טרָאמש ןיא נּוא טרָאמש סםּורַא ןרעיֹומ עלַא .ט'גרהעגסיֹוא רע טָאה דנַאל ןּוֿפ רער-
 יר ןוֿפ לייהטמ ןעסיורג ַא .דנורג ן'זיב טרעטשרעצ רע טָאה ׁשֶרֶקֵמַה תיֵּב םעד נּוא ׂו

 ןיא ם'הרּוהי הֶָכּולְמ יד .לֶכָּב ןייק טריֿפעגקעװַא ןעטייק ןיא רע טָאה רענהָאװנײא:
 ?יא ךיוא רעטציא רצנדכּובנ רעּבָא טָאה קלָאֿפ ןעמירָא ןוֿפ ,ןערָאװעג טרעטשרעצ
 רערלעֿפ יר גּוא רענטרָאגניײװ יד םלייהמרעצ ייז ןעשיווצ נוא , דנַאל ןיא טזָאלעגרעּב !

 ןעלעוו ,םהיא ןיא ןייז רַרֹומ טינ ,ןייז גיהור ןעלװ יז ּביֹוא זַא טנָאזעגּוצ יז גּוא
 ּוהימרי .הָנְלַרְג ןעוועג זיא רערהיֿפ רעייז .ןעּבָאה טינ תשיִגְנ ענייק םהיא ןוֿפ יז
 , םילשורי ןיא ןעּבילּבעג ךיוא זיא;

 קלָאֿפ סלַא ץנעטסיסקע רעשירוי ןוֿפ קנוֿפ רעטצעל רער זיא ןעֿביג ןיא רעּבָא
 טײקגידנָאמשטסּכלעז ןּוֿפ ןעטָאש רעטצעל רעד ּוליִפֲא ; ןערָאװעג ןעשָאלרעֿפ ךיוא-
 ןעװעג ןעגַיז םילשּורי ןיא ענעּבילּבעגרעּביא יר ןעשיווצ + , ןעדנּואװשרעֿפ זיא|
 ּוצ טקנערקעג טָאה יז נּוא ,עילימַאֿפ --- םּוהיקדצ -- רעֿפילגינעק רעד ןוֿפ עגינייא-
 עק ענעּבילּבעגרעּביא סָאר טצטעהעג ןעּבָאה נּוא ,ןן'והילדג ןעֿפרָאװעגרעטנּוא ןַיז:
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 טעװ ןעמ נּוא לבּב ןוֿפ ךלמ רעד ןעקיש טעװ ןעגרָאמ טנייה זַא ןעקָארשעג נּוא
 =ַאק רעד ןּוֿפ רענייא ,ןענ'גרהסיוא ךיוא לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא ענעּבילּבעגרעּביא יד
 קלָאֿפ סָאד ,טנרהעג ן'הָיְלַרְנ טָאה ,הֶיְנַתִנ ןּוֿפ ןּוז רעד ,לאֵעַמְׁשִי ,עילימַאֿפ .עֿבילגינ

 ,טריֹוט ס'הילדג רַאֿפ יז ןיא ןייז םַקֹונ רֵצֶנְרַבּובְנ ךיז טעװ רעמָאמ טַאהעג אָרֹוּמ טָאה
 טסַאהעג ןעּבעל םעצנַאג ןייז טָאה רעֿכלעװ , ּוהָיְמרִי .םִיַרְצִמ ןייק ןעֿפָאלטנע סע זיא
 ,ײעג טימ רלַאװג טימ זיא ,רהיא ןוֿפ ןרעמײװרעד ךיז לָאז ןעמ טגָאזעג נּוא םירצמ

 == .טגידנעעג ןערהָאי ענייז טרָאד נּוא םירצמ ןייק ןערָאװעג טפעלש
 ןעּבילּבעג טינ טיִלֶפּו ריִרָׂש ןייק ָאולַא זיא הָדּוהְי הֶכּולְמ רעד ןיֿפ
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 . לעטיּפאק סעטפניפ

 . לארׂשי ץרא ןייק קירּוצ ךיז ןרהעקמוא רעייז . לבּב ןיא ןעדוי יד

 לאקוחי : תּולג ןיא םיאיבנ יד . גנולקיווטנע נּוא גנונדרָא ערעייז ,לבּב א ןערי יד
 רעד . הלפמ ס'לבּב . גנוקירדרעטנּוא עשידוי ,לבּב ןיא ןעגנּונדרָאנּוא יד . היעשי גּוא
 דנַאטשּוצ רעד . לארשי ץרא ןייק םּוא ךיז ןערהעק ןערּוי יד , םיײסרּפ יד ןּוֿפ ןוחצנ
 יד ,דנַאל ןיא םיאנֹוש עשירּוי .ןעמיקעגנָא ןענייז ןעדּוי יד תעב לארשי ץרא ןיא
 .ענייז גּוא ארוע ,דנַאל ןיא עגַאל עגיטסייג נּוא עלעירעטַאמ עטֿפעלש יד  ,םיגורמֹוש
 :עועיגילער גּוא עֿכילטֿפַאשטריװ ענייז נּוא הימחנ , לארשי ץרא ןיא ,תֹונְקּת , ןעמרָאֿפער

 ; (.ק 8 433 רהֶאי ןיא) יי תסנּכ, רעד ןיֿפ גנודנירג יד . .ת

 ףיֹוא דנַאל גנוריגער רעד ןוֿפ ןעמוקעב ןעדּוי יד ןעּבָאה , יב וי גידנעמּוק
 מַאהעג ןעּבָאה יז .ןעטייּברַאעּב ּוצ ףיֹוא רעדלעֿפ נּוא ,רעזייה ךיז רַאֿפ ןעיֹוּב ּוצ
 רעייז ןיא םיִרָדְס עלַא טרהיֿפעגנײא ןעּבָאה גּוא ,ןעֿכַאָנּומֲא ןיא טײהײרֿפ עלָאֿפ

 רערהיֿפ ערעייז ..םיִנֲהנִמ נּוא תֹודָמ ערעייז טול לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא יװ ּםַעְמִּכ ,ןעּבעל

 לייװ ; ןעטייצ רַאֿפ יװ טקנופ (עטסעטלָא יד) 'םיִנֵקָו, יד ןעװעג ןענייז רעהעטשרַאֿפ גוא
 .םינקז יד לה ָאמ ַא רערעיװ ןעּבָאה םיִכָלְמ ןייק רהעמ טַאהעג טינ ןעּבָאה ןעדּוי יד
 1 א { .תֹויָכָו עגיטייצרַאֿפ ערעייז ןעמוקעּב

 ' גידנעייז .ןערּיי יד ףיוא גנוקריו עשילַארָאמ עסיורג ַא טַאהעג טָאה תּולָנ רעד =
 ן'א ,ךיז ייּב םייה רעד ןיא ןעּבעל רעייז ףיֹוא קירּוצ גידנעוהט קּוק ַא נּוא ,לבּב ןיא

 ןעּבָאה יז זַא ,טרהיֿפעג ךיז ןעּבָאה יז שירַאנ יִװ ךיז גידנענָאמרעד ;לַארשי ץרָא

 "םינהּכ, יר נּוא עיטַארקָאטסירַא יד ; דנַאל ןא "עסיוהנג יד ר טגלָאֿפעג ריָמָה

 טֿכַארּבעג יז טָאה קלָאֿפ סםָאר סָאװ תֹונָּתַמ יד רּונ ןעװעג ןעסיֹוא דימּת ןענייז עֿכלעװ

 יז ןעּבָאה עֿבלעװ ,םיִאיֵבָנ יד ,טלָאֿפענ טינ גּוא ,קלָאֿפ ןוֿפ קילג סָאד טינ רעּבָא

 , ןערהיֿפ יז יװ ןעּבעל ַאוַא טָא זַא ןעזיײװ ּוצ נּוא ןעֿפָארטש ּוצ םרעהעגֿפױא טינ

 ,םעלַא סָאר ךיז גידנענָאמרעד .גנַאגרעטנּוא םּוצ ןעגניירּב ףֹוס לָּכ ףֹוס יז םעװ
 זיא לָארשי-ץרַא : ןערָאװעג םִיּוקְמ ךָאד ןענייז דייר ס'םיאיבנ יד זַא גידנעהעז נּוא

 הָאְנִׂש יר ךָאנ ּוצרעד ,ערעדנַא ייּב טכענק ןענייז ,תולג ןיא ןענייז יז ,ןערָאװעג בֵרָח 0
 ּוצרעד ןערּוי יד טֿכַארּבעג טָאה -- רערעטשרעצ ערעייז ,םיִתַּבייַלֲעַּב עיינ ערעייז ּוצ
 ,רהעמ םָאו אל שש 0 טא היט ןיא ןעמלַאה רהעמ ךיז לָאז יי יז א



 49 , ננו:דרַא ירעייז ,בּב ןיא ןעדיי יד

 ןעלָאז יז יֵדְּכ ; ערמערֿפ ןוֿפ ןערעטייװרעד ךיז נּוא םיגהנמ עלַאנָאיצַאנ יד ןייז םִיַּקִמ
 ןייק קירּוצ ,םייה ַא ןעגניירּב רעדיװ ײז לָאז רע נּוא ןעניֹוא סטָאנ ןיא ןַח ןעניֿפעג
 להיֿפענ:לַאנָאיצַאנ סָאד .טלעקיוומנע רהעמ ץלַא ךיז טָאה רעטייװ סָאװ -. לָארשי ץרָא
 ,דלּודעגנּוא טימ טרַאװענ ןעּבָאה נּוא דנַאלרעטַאֿפ רעייז ךָאנ ןעקנייּב סָאד . , יז ייּב
 ,טנָאוענּוצ יז ןעּבָאה םיאיבנ יד יװ תֹורָצ יד ןערָאװעג םיּוקמ ןענייזס יװ יֹוזַא זַא
 זַא, :טגָאזעגּוצ ןעּבָאה יז סָאװ תֹומָחַנְו תועּוׁשָי יד ןערעו םיּוקמ ךיוא .ןעלָאז .יֹוזַא
 יי ּוצ יו יעקייא יז טעװ רעֿבלעװ עילימַאֿפ םירְוָד ןוֿפ יַיִׁשָמו ַא ןעמוק טעוויס
 : 64 : ,יירובַּכ ןעטשרע

 ןוֿפ הנומא יד ןערָאװעג .טנהָאמרעד ןעדוי ייּב לָאמ ןעטשרע םּוצ זיא לבּב ןיא
 : ,טציא זיּב ךָאנ טריטסיזקע עֿבלעװ ,"ן'חישמ,

 ךיז טײקֿכילגעמ יד טַאהעג 1 לבב ןיא ןערּוי יד ןעּבָאה ןעּבעל ןעגיטסייג ןיא
 רֵצָנְדַכּובְנ ןֵמְו לָּכ .טֿכעלש טינ ןעוועג זיא ענַאל עלעירעטַאמ רעייז . ןעלקיווטנע ּוצ
 ןעמ סָאװ עגיצנייא סָאד .טלעדנַאהעּב םּוג ןעדוי יד ןעמ טָאה ,טּבעלעג טָאה
  ןעלָאז נּוא לבּב ןיא ןייז דַרֹומ טינ ןעלָאז יז : ןעוועג זיא יז ןוֿפ .טגנַאלרעֿפ טָאה
 םָאה סעילימַאֿפ עשירוי עיבּוׁשָח יד ןּוֿפ . טײקגידנָאטשטסּבלעז ןעגעוו ןעטֿכַארט טינ
 עטמַאעּב עסיורג רַאֿפ טַֿאמעג יז נּוא ןעשנעמ עטסגיטֿכיט יד ןעּבילקעגסיױא רצנדכובנ
 יר .דנײרֿפ ענייז נּוא .רֶצֹאָׁשְלַּב --- א 0 םּוצ יװ ,ףיוה ןעֿבילגינעק .ןיא
 ּוצ ,רערירּב ענעגנַאֿפעג ערעייז רַאֿפ ןָאמעג לעיֿפ רהעז ןעּבָאה עטמַאעּב עשירּוי -

 , ןעטייצ :ערעֿבילקילג ףיֹוא א יד נּוא הטּומ 0 יז ןיא ןעטלַאהרעד
 עסיורנ ייװצ תּולָנ ןיא קלָאֿפ ץףיֹוא טַאהעג ןעּבָאה גנוקריו עפיורג ַא רהעז

 ,קלָאֿפ סָאד טסיירמעג ןעּכָאה ייז ,(רעטייװצ רעד} ּוהָיָעַׁשְי נּוא לאֵקְזָחְי :םיאיבנ
 .ןעּכָאה ;לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ,דנַאלרעטַאֿפ םּוצ עּבעיל נּוא .גנּונֿפָאה םהיא ןיא ןעזָאלּבעגנײא
 ןעּברָאװרע ךיז ןעּבָאה נּוא ןעּבעל ּוצ יװ נּוא ןערהיֿפ ּוצ ךיז 'יװ אי קלָאֿפ סָאד
 טעוװ סָאװ הָחְמִׂש יד היעשי טרעדליש עיזעָאּפ רענעּבַאהרע טימ ,קלָאֿפ ןוֿפ עּבעיל יד
 גּוא ,קירּוצ ןערהעקמּוא ךיז ןעלעװ רעדניק ענעּבירטרעֿפ יד זַא לָארשי ץרָא ןיא ןייז
 ּבָא רע טֿכַאל ץיװ ןעֿפרַאש גּוא טָאּפש ןעֿפעיט טימ ;תֹובָרָח יד ןעױּבֿפיוא רעדעיװ
 טצייה ץָאלק טֿפלעה ןייא טימ יװ, ,רעטָאג ערעייז ןּוֿפ נּוא רענעיד:ןעצטָאג יד ןּוֿפ
 טֿפלעה רערערּנַא רעד ןוֿפ נוא רעײֿפ םעד רַאֿפ ךיז טעמרַאװ נּוא ןעֿפױא םער רעד

 םהיא לָאז רע םהיא טעּב נּוא םהיא ּוצ ךיז טקּוּב ,טָאג ַא ןײלַא ךיז רע טֿכַאמ
 ןעּבעל עגיצּומש עגירהירֿפ סָאד ןעּברַאֿפ עלעקנוד טימ טרערליש לאקזחי ,"ןעֿפלעה
 טקירד נּוא ,םע גידנענעייל ביל ן'ךרוד ךרּוד טהעג טלעק ַא זַא יֹוזַא לָארשי ץרָא ןיא
 ַאזַא ּוצ ןערהעקמּוא טינ קלָאֿפ סָאד ךיז טעװ רהעמ זַא ,ןעגנונֿפָאה ענייז םיֹוא ךָאד
 םעד טרערליש רע ּואװ ם'לאקזחי רליּב סָאד זיא ךילֿבײלגרעֿפנוא .ןעּבעל ן'סואמ

 4 ,(ב"ח עטֿכישעג-טלעוו ּודֵד
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 טינ ןעּבױלג גּוא ׁשֵאֵיְמ ךיז ןענייז עֿבלעװ ,תּולָג ןיא ןערּוי עמירָא יד ןּוֿפ דנַאטשּוצ

 ,ןערעװ ןעֿפלָאהעג יז ןעלָאז תֹוחֹּכ עֿכַאװש ערעייז טימ זַא
 לָאהט רעד -נּוא ,לָאהט ַא ןיא ךיא העטש --- לאַקְוֶחְי טלהעצרעד --- גנולצּולּפ,

 : ךימ טנערֿפ ןעּביֹוא ןּוֿפ לוק ַא נּוא ,רענייּב עטרַאדעגסיוא ענעקורט טימ לוֿפ זיא

 גוא ...?ןערעװ גידעּבעל להָאמַא רענייּב יד ךָאנ ןעלעװ ,ּוטסניימ יװ ,שנעמ ,ּוד
 =ענ טמָאנ רימ טָאה ,"ןײלַא ,טמָאנ ,רָאנ ּוטסײװ סָאד, : םרעֿפטנעעג ּבָאה ךיא זַא
 טגָאז טטָאנ !רענייּב ענעקורמ רהיא טרעה, :ייז גָאז גּוא ,רענייּב יד ּוצ העג : טגָאז
 טימ ןעהיצרעּביא ,שיײלֿפ טימ ןעקעדעּב ,ןרעדָא טימ ןעגײלמּורַא ךייא טעוו רע זַא
 ּבָאה ךיא ."ןערעוו 8 טעוו רהיא נּוא ךייא ןיא טסייג ַא ןעזָאלּבנירַא גּוא טיֹוה ַא

 ךיז טָאה ןייּב ןייא ,להָאמ ןיא ׁשַעַר רעסיורג ַא ןערָאװעג זיא דייר עניימ טגידנעעג רּונ
 רעּביא ךיז ןעקעד ייז יו העז נּוא העטש ךיא ...ןרעדנַא םּוצ ןעקּורּוצ ןעּביֹױהעגנָא
 טסײג ןייק .םױה ַא םימ ןעגיוצעגרעּביא ןערעוו נּוא שײלֿפ םימ נּוא ןערעדָא טימ
 ןעמייז רעיֿפ עלַא ןוֿפ :רעטײװ רימ טנָאז םָאג נּוא ,ייז ןיא אטינ ךָאנ רעּבָא זיא
 טלָאמעד -- םיִגּורֲה יד ןיא טָא ןערעװ ןעזָאלּבעג ןײרַא גּוא טסיײג רעד ןעמוק לָאז
 . ןערעוו גירעּבעל יז ןעלעוו

 :ץּבעל ןענייז רענייּב ענירָאֿפ יד ; יז ןיא ןיירַא ךיֹוא טסײג דעד זיא ךילדנע
 :ַאמשעג זיא ןעשנעמ הָנְחַמ 0 ַא נוא ,םיֿפ יר ףיֹוא טלעטשעג ךיז ,ןערָאװעג גיד
 ,"ןעגיוא עניימ רַאֿפ ןענ

 , תּולָנ ןיא ןעדּוי יד --- רענייּב ענעקּורט יד ,לָבָּב זיא --- לָאהמ רעד
 ,םקעװעג ,ןֵפֹוא ןייז ףיוא רעדעי ,םיִאיִבְנ עדייּב יד ןּוֿפ רעדעי טָאה יֹוזַא טָא

 רניז עשירּוי יד זַא טגָאעג ןעּבָאה עדייּב .קלָאֿפ סָאד טקרַאטשעג נּוא טסיירטעג
 , ןעװעג לֵחֹומ יז טָאה טטָאג ,טֿפױקעגסיוא ןָאש ןענייז
 ךיז טָאה (561) לבּב ןיא ךלמ ןערָאװעג זיא ,ךָדֹורְמ ,ןוז םיִרֵצָנְדַכּובְנ זַא ו

 ,ןיִכָיֹוהְי ךלמ ןעשידּוי םענעזעוועג םעד .טרעסעּברעֿפ רהעמ ךָאנ עגַאל עשירוי יד
 ס'רצנדכובנ טייצ) לבּב ןיא רהָאי גיסיירד נּוא ןעּבעיז ןעגנַאֿפעג ןעסעזעג זיא רעֿבכלעװ
 ןיא ךיז ייּב ןעטלַאהעג םהיא נּוא טײרֿפעּב ךדֹורמ טָאה (םִיַלָׁשּורְי ףיֹוא הָמָחְלִמ עטשרע
 ,לֹודָג דֹובָכִּב ףיֹוה
 טָאה ףיוה ןעֿכילגינעק ןיא ; טרעיורעג גנַאל טינ רעּבָא טָאה הָכּולְמ ם'ךדורמ ׂו

 ליגרנ םעדייא ןייז ןוֿפ ןערָאװעג ש'גרהעג זיא ךדורמ גּוא , געירק ַא ןעּביֹוהעגנָא ךיז
 רעגירנימטינ ןייז טָאה םהיא ךָאנ נּוא ,טרעיגער גנַאל טינ ךיוא טָאה רעֿבלעװ ,רס א
 ,עיטַארקָאטסירַא רעד ךרּוד ןערָאװעג טג'רהעג זיא נוא טרעיגער םייצ עצרוק ַא ןּוז
 יװ רערָא ,דנֹובְנ עינַאּפמָאק רהיא ןּוֿפ םענייא ךלמ ַא רַאֿפ טֿכַאמעג טָאה עֿבלעװ
 ,(655) רָצאָׁשְלַּב ,ןעֿפורעג םהיא ןעּבָאה ערערנַא

 םער ןעלהיֿפ רעקרַאמש ןעּבױהעגנָא ןערּוי יד ןעּבָאה ךלמ םעיינ םער רעטנּוא
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 81 , םייפרפ יד ןוֿפ ןֹוהצנ רעד .הלּפמ רהיא ,לבּב ןיא ןעגנּונררָאנוא יד
 2 אב קעפ לו וגם 4 עי ,16 =  .. 

 עֿבלעװ רעקלעֿפ עלַא ןעגעג תֹופיִרָר ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאהס ; תּולָנ ןּוֿפ  ךָאי

 ןענעג ךיוא אָליֵמֵמ נּוא ,עגינעהטרעטנּוא ,ענעגנַאֿפעג םלַא לֶבָּב ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה
 =תּולג יר ןעשיווצ תֹודָחַא יד טקרַאטשרעֿפ ךָאנ רּונ רעּבָא ןעּבָאה תופידר יד ..ןעדּוי
 ןעּבענעג ןעּבָאה ;ַאניטסעלַאּפ ןייק קירּוצ ןעקנייּב םָאד טרעסערגרעֿפ ןעּבָאה ; טייל
 גנּונדרָאנּוא עטסנינייווניא יד גידנעהעז -- ןעגָאזּוצ םיוארָאֿפ םיאיבנ יד הטּומ םעד
 . ןעגינעהטרעטנּוא םעד ןעשיווצ הָריִרְמ ןוֿפ טסיײג םעד ןיא ,ףיֹוה ןעֿפילגינעק ןיא
 רעד ףיֹוא םֵרָּפ- ןּוֿפ ןערעוו סיורג נּוא ןעסקַאװ סָאד גּוא טייז ןייא ףיֹוא גנורעקלעֿפעּב
 אליממ גּוא טרעטשרעצ ןערעוו טעװ לבּב זַא ,ןעלַאֿפ טעוװ לָבָּב זַא --- טייז רערעדנַא
 ,ײרֿפ ןרעװ ןעדּוי יד ןַאד ןעלעוו

 =רעּפ ןּוֿפ ךלמ רעד שֵרֹוּכ . ןעטלַאהעג גנַאל טינ ָםָאַּב טָאה הו םידַנֹיבִנ
 זיא'ס יו -- לבּב ןוֿפ רענהָאװנײא יד טָאה רע 00 לבּב ןעמונעגנייא טָאה ןעיס
 טרָאטשטּפױוה יד נּוא ,טלעדנַאהעּב טּוג רהעז 0 עשיסרעּפ יד ןעוועג
 ,ץנעריזער ןייז רַאֿפ טֿכַאמעג לבּב ןוֿפ

 שרֹוּכ .ןערָאװעג טליֿפרע ןַאד זיא ןערעוו ּוצ םײרֿפעּב ףיֹוא גנוגֿפָאה עשידוי יד
 יז זיא רע רו ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק קירּוצ ןרהעקמוא ךיז ןערּוי יד טּביולרע רּונ םינ טָאה
 : .ּוצַאד י ;ג גיֿפליהעּב ןיילַצ ךָאג

 זיא םָאד ;םוהָאװעּב ןייז לָאז לַארשי ץרָא זַא גיטֿכיװ ןעוועג זיא ן'שרוּכ רַאֿפ
 לַארשי ץרָא ןוֿפ גנוגיטסעֿפעּב יד ,רנַאל ןייז ןּוֿפ ץענערג ביִרֲעַּמ-םֹורָד רעד ןעוועג
 =רעּביא גּוא רעקלָאֿפ ערערנַא ןוֿפ סט ןייא רַאֿפ ןעצטיש טנעקעג םהיא םָאה
 | :םִיַרְצִמ ןּוֿפ טּפיֹוה

 ,ןעוועג ַעיִדֹומ נּוא ,םיִרָׂש עשיסרעּפ .עלַא ּוצ רַאילּוקריצ ַא טקישּוצ טָאה שרֹוּכ
 ץרַא ןייק ןערהעקּוצמּוא ךיז טֿכער סָאד ןעּבָאה דנַאל ןיא ןענהָאװ סָאװ ןעדּוי עלַא זַא
 יז רע טָאה תֹואָצֹוה ףיֹוא , םילָשּורְי ןיא ׁשֶרֵקמַה תיֵּב םעד ןעיױּבוצֿפױא גּוא לַארשי -

 -לעװ ,שרקמה תיּב ןּוֿפ םיָלַּכ יד . תֹורצֹוא עֿבילגינעק יד ןוֿפ ןעּבעג סיֹורַא ןעםייהעב
 .קירּוצ ןעדּוי יד ןעּבענענּבָא שרֹוּכ טָאה ,ןעמּונעגּוצ טַאהעג טָאה רצנדכובנ עֿב

 טרערנּוה לָאמ ייווצ ןוֿפ ְךֶרֶע'ֹנַא .ה ,ד ,סעילימַאֿפ דנעזיומ גיצרעֿפ גּוא ייווצ
 .םָאװ יד ,לארשי ץרָא ןייק ,םייה ַא ןהעג םּוצ טיירג ןעוועג ןענייז תֹוׁשפָנ רנעזיומ
 ןעּבָאה עֿכלעװ , רערירּב ערעייז ןעציטש טוּומעג ןעּבָאה לבּב ןיא ןעּבילּבעג ןענייז
 יםיִנֵָזי יד טא טימ נּוא דלָאג טיס ,ַאניטסעלַאּפ ןייק קירּוצ א ךיז
 ,ןעגנַאגעג קעװַא ןענייז עֿבלעװ ,םעילימַאֿפ יד ןּוֿפ םרעטסיגער יד ןהעזעג ךרוד ןעּבָאה
 גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא . לארשי ץרָא ןיא טֿבער סָאװ ףיוא טָאה רעװ ןעסיוו ּוצ יֵדָּב
 ןֵהֹּכַה ַעַׁשֹוהָי גּוא -- עילימַאֿפ רע א רעשידּוי רעד ןוֿפ -- לבו ןוֿפ

 ,(657) םייה ַא קירּוצ קעװַא נּוא לבּב ןוֿפ סיֹורַא ןעדּוי יד ןענייז ,סֹדַה

 ר י)
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 :עגַאװ ןּֿפ ,לֵאָרְׂשִי ץֶרַא ןייק ןעמוקעג ןעדוי יד ןענייז גנַאג םיִׁשָדֲח ףניֿפ ךָאנ
 ןעוועג זיא ךילהערֿפ .ןערָאװעג ןעּבירטרעֿפ רעהירֿפ רהָאי גיצרעֿפ נּוא ןיינ טימ ןענייז יז
 ןעמּוקנָא םָאד ןעוועג רעּבָא זיא גירעיורט נּוא רעטסניֿפ ,לארשי ץרָא זיּב געװ רעד
 רעד רעטנּוא .תֹובּרֹוח ףיֹוא תוברֹוח ,טְסיװ ןעװעג זיא דנַאל סָאד .לארשי ץרָא ןַײק
 =מערֿפ ענערעישרעֿפ טצעזעּב טרָאד ךיז ןעּבָאה ,ןעװעג טינ ןענייז ןערּוי סָאװ טייצ
 ּוליֵּפַא ;ןערּוי יד רעטרע ערעײז ןעֶטערטּפָא טלָאװעג טינ טצעי ןעּבָאה עֿבלעװ ,"עד
 ךיז דנַאל ןיא קירּוצ ןעדּוי יד ןעֿפלָאהעג ןרעג טינ ךיוא ןעּבָאה םיִרָׂש עשיסרעּפ יד
 . ןעליֿפרע ּוצ להעֿפעּב סיׂשָרֹוּכ טליַאעג טינ ךיז נּוא ,ןעצמעזעּב ּוצ

 ןענייז ,המּומ ןעשידּוי םעד טֿכַאװשעגּבָא טָאה דנַאל ןוֿפ ןעהעזסיֹוא סָאד ּביֹוא
 ,ןערּוי יד ,טקרַאטשעג הטּומ םעד ןעּבָאה עֿבלעװ תֹוּבַס ערערנַא ןעװעג ךיֹוא רעּבָא
 ?עישרעֿפ ףיֹוא ןעינָאלָאק עשיֿבירג יד ןיא טײרּפשּוצ גּוא טײזוצ ןעוװעג ןענייז עֿבלעװ
 . לארשי ץרָא ןייק ןעמּוקּוצ ןעמַאזּוצ ךיז ןעּבױהעגנָא רעטציא ןעּבָאה ,ןעלזניא ענעד
 -ּוצ נּוא ןעװעג רַיַנְמ ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ןעמוקעג עדמערֿפ לעיֿפ ךיוא ןענײז יז טימ
 ךיא גנּורעקלָאֿפעּב עשירּוי יד זיא טייצ עצרּוק ַא ןיא .קלָאֿפ ןעשירּוי םּוצ ןענַאמשעג
 ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה קלָאֿפ ןּוֿפ רערהיֿפ יד .ןעסקַאװעגסיֹוא לעיֿפ לארשי ץרָא
 יא םָאר ,טסּכרעה ןיא .רעגײטש ןעשידוי ןעטלַא םעד ךָאנ עדניימעג רעײז ןענדרָא
 --תיֵּב םעד ןעיֹוּב ּוצ לַאירעטַאמ ןעטיירגּוצ ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה ,עקַאט רהָאי ענעג
 . ןעיֹוּב ןעּביֹוהעגנָא ןעמ טָאה םּורַא רהָאי ּבלַאה ַא ןיא נּוא ׁשֶרְקַמֲה

 ןעגירהירֿפ ןוֿפ רענהָאװנײא יד .טרעיודעג גנַאל טינ רעּבָא טָאה ןעיֹוּב סָאד
 ןירמֹוש ןיא טצעועּב םָאה רּוׁשַא סָאװ רעקלעֿפ יד טסייה סָאד ,לארשי תֹּוכְלַמ
 לארשי יד טָאה רע זַא םערֿכָאנ -- לארשי תוכלמ ןיא טדָאטשץנעדיזער יד --
 רהיא טימ םענייאניא רעּבָא ,הָנּומֲא עשירּוי יד ןעמּונעגנָא טַאהעג ןעּבָאה ,ןעּבירמרעֿפ
 םינֹורמֹוש יד ;ןעּבױלג ןעגירהירֿפ רעײז ןוֿפ לעיֿפ ןעטלַאהעג ךָאנ יז ןעּבָאה

 ןעּבָאה ,ןעדּוי ּוצ טנעהָאנ טלהיֿפעג ךָאד ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ (רעטירַאמַאס רעדָא)
 ךיז ְךיֹוא ןעליװ ײז זַא ,ןעגָאלשעגרָאֿפ יז ןעּבָאה נּוא ְיִלָשּורְי ןייק ןעדּוי יד ּוצ טקישעג

 .נָאלשרָאֿפ םעד ןעּבָאה ַעְׁשֹוהְי נּוא לֵכָּבּורְז .ןעיֹוּב שרקמה תיּב םעד ןיא ןעגילייהטעּב
 ןעשנעמ עֿבלעזַא טימ ןעגינײארעֿפ טלָאװעג טינ ךיז ןעּבָאה יײז ,ןעמונעגנָא טינ
 יר םָאה סָאד .רהַאֿפעג ןיא הנּומא עשידּוי ענייר יד ןעגנײרּב ןענעק עֿבלעװ
 ףיוא לֶבָּב ןייק ןעסָאנָאר ןעּבײרש ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה יז ; ןעסָארדרַאֿפ רעיײז םינֹורמֹוש
 ,לבּב ןיא ןייז ּוצ דַרֹומ יֵדְּכ םילשּורי ןעגיטסעֿפעּב ןעליוו יז זַא ,ןערּוי לארשי ץרָא יד

 --- רענהָאװנײא עדמערֿפ ערעדנַא טימ םענייאניא -- ײז ןעגעלֿפ םער ץּוח ַא גּוא
 ,גנילצּולּפ ןעלַאֿפרעּביא ןעגעלֿפ ,טיוּבעג ןעּבָאה ןעדּוי יד סָאװ ןרעטשרעצ טַאלג
 ?םיוא סָאר ןעטיה ֿבַאנ ײּב נוא ןעיֹוּב גָאט ייּב טזּומעג ןעּבָאה ןערוי יד זַא יֹוזַא
 ,ןרעטשוצ טינ רענייק סע לָאז'ס ,עטעיוּבעג !
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 53 ,ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדּוי יד תעֿב סארשי ץרא ןיא דנַאטשוצ רעד

 . ןענייז רהָאי 18 .ןעיוּב ּוצ טרעהעגֿפױא ןעמ טָאה ןעננורעטש עלַא יד ןענעוו
  רעֿפלעװ -- ןּוז םיׁשָרֹוּכ ןּוֿפ ייס ןעֿמילעג לעיֿפ ןעּבָאה ןערּוי יד עֿבלעװ ןיא ,קעװַא !

 - ,גנורעקלעֿפעּב רעגימּורַא רער ןוֿפ ייס ,זי ּבמַאק --- ךלמ ןערָאװעג ןעמעררעטנוא זיא
 ,לֵאָרְּׁשִי ץֶרֶא ךרור טרהיֿפעג טָאה גּוא ,םִיַרְצִמ םימ ןעטלַאהעג הָמָחְלִּמ טָאה זיּבמַאקי

 .,טּביֹורעצ טײקמירָא עשידוי לעסיּב עטצעל סָאד גידנעהעגֿכרּוד טָאה סעֿבלעװ ,לָיַח ןייז
 תּופיִרָר נּוא טיֹונ , ןעטָארעג טינ רעדלעֿפ יר ףיֹוא תֹואֹובְּת יד רהָאי עגינייא ןענײז ּוצַאד
 רעיײז ,טײצ רער ןיא לעיֿפ רהעז ןענַאטשענסיֹוא םיִצּולֲח עשירוי עטשרע יד ןענייז

 שֹויְרַד -- ךלמ ןערָאװעג זיא עיסרעּפ ןיא ןַא טשֹרע טרעסעּברעֿפ ךיז טָאה עגַאל :
 :ֿפיֹוא רעדיװ טָאה לֶבְּבּורְז נּוא ,ןערּוי יד ּוצ ךילדנײרֿפ ןעװענ זיא רע ,רעטשרע רעד!

 הָיְרַבְז נּוא יַּנַח םיִאיִבְנ עגנּוי יד ,ׁשֶרְקִּמַה תיֵּב םעד ןעיֹוּב ּוצ ןַאלּפ םעד ןעמונעג:!

 ןיא .קלָאֿפ םייּב עיגרענע יר נּוא המּומ םעד טקעװעג רייר עגירעמַאלֿפ טימ ןעּבָאה

 ןיא רֶדֲא ןע:93 רעד ,ןערָאװעג גיטרעֿפ שרקמה תיִּב רעד זיא םּורַא רהָאי רעיֿפ
 .תִיַּבַה תַּכְנַה םעד טרעײֿפעג ןעמ טָאה 916 רהָאי

 טײװ ךָאנ זיא קלָאֿפ סָאד רעּבָא ,טיוּבעגסױא ןעװעג זיא שרקמה תיּב רעד |
 -ֿפָאה ע עז .טֿפָאהעג טָאה'ם רעֿבלעװ ףיוא עהּור רעד נּוא קילג םעד ןוֿפ ןעװעג:

 ךיז ןעּבָאה ערנָאטשּוצ עגירעיורמ עגירהירֿפ יד ,ןערָאװענ םִיּוקְמ טינ ןענייז ןעננּוצ

 ןענהָאװ ּוצ ,רעקלָאֿפ עגימּורַא יד רַאֿפ טַאהעג אָרֹומ ןעֿבָאה לעיֿפ ,םרעדנעעג םינ

 =עּב ןעוועג טֿכעלש רעּבירַאד ןענייז רערלעֿפ יר ;טדָאטש ןעסיוא ,רעֿפרעד יד ןיא:

 ןיא םעילימַאֿפ עגיצנייא רּונ .םיורג ןעװעג זיא טיֹונ יד ,ןעֿטָארעג טינ נּוא םיּברַא

 ,םעילימַאֿפ עשיטַארקָאטסירַא יד ןעוועג זיא סָאד ,ןענדרָאוצנײא טּוג ךיז ןעטָארעג סע!

 יד ;עדניימעג רעשירי רעד ןיא עטמַאעּב ןעּבײלקפױא טגעלֿפ ןעמ עֿבלעװ ןוֿפ

 ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד גּוא ,עיֿטַארקָאטסירַא רעד טימ תַחַא-דַי ןעװעג ןענייז םיִּנֲהֹּכ!

 =עג רהעמ ץלַא רעטייװ סָאװ ןענייז ןעגנּונֿפָאה ענייז ,טקירדרעטנוא ןעװעג זיא קלָאֿפ
 .ןערָאװעג רעגירעיורט ץלַא זיא גנומיטש יד ,ןעלַאֿפ !

 רעסעּב סָאװ תֹוריִׁשֲע רעייז גּוא ןערעוו ּוצ רעֿכײר סָאװ ןהעזעג ןעּבָאה עֿכײר יד

 וַאא :רייר ס'איבנ םעד .טרַאהעג סָאװ גינייוו יז טָאה קלָאֿפ םעד רַאֿפ ,ןעמיה ּוצ-
 =עגנָא ןעּבָאה יז . יז ףיֹוא טקריוועג סָאװ גינייוו ןעּבָאה ,ןייז ךייל ג ןעֿפרַאד עלַא

 טַאהעג ןעּבָאה יז --- רעקלעֿפ עגימורַא יד ןּוֿפ עֿבײר יד םימ ןערהעקרעֿפ ּוצ ןעּבױה-
 , . ןעסערעטניא עֿביײלג!

  ֹוַא גירנעהעו , ןָאיגילער רעד ןּוֿפ רנַאטשּוצ רעד ןעוװעג םציא זיא רעסעּב טינ

 ןעּבױהעגנָא קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה ,ןערָאװעג םיּוקמ טינ ןענייז ןעגנּונֿפָאה עסיורג ידי
 - יר ןענייז גיטליגֿכײלג נּוא ןרעגנוא . ןעמָאּבעג נּוא תוצמ םטָאג ּוצ טלַאק ןעטלַאה!

 5 ו : עיטַארקַאטפירַא רעֿכײר רעד ףיֹוא גידנעקּוק .טסנעיד:סעטָאנ רוצ ןעגנַאגעג םינהַּכ

 .רערמערֿפ רער טימ ןייז ךֵרֶׁשְמ ךיז ןעּבױהעגנָא קלָאֿפ ענייטעג סָאר ךיוא טָאװ;

 4 יז יי עא 1 = יי ר עא
 א יה יי יי די לי

 הב



 .עטֿכישעג:טלעוו יד 54

 .לעיֿפ ןעּבעל ןעשירוי ןיא ןעגָארטעגנײרַא ןעּבָאה ןעיֹורֿפ עדמערֿפ יד ; גנורעקלעֿפעּב
 ןעּבָאה רעדניק יד . םּוהטנערּוי סָאד ןעּברָאדרעֿפ נּוא םיִנָהְנִמ ערמערֿפ ,תֹורֵמ עדמערֿפ
 | ערעייז םָאװ ןֹוׁשָל םעד ףיֹוא טדערעג :ּוא שירּוי ןעדייר טרעהעגֿפיֹוא זײװֿכילסיּב
 ' עשירּוי ןייק ןעװעג טינ זיאס זַא; :זנּוא טגָאז איבנ רעד ,טדערעג ןעּבָאה סרעטּומ

 ,"יֹורֿפ ערמערֿפ ןייק ןעװעג טינ זיא'ס ּואװ , עילימַאֿפ
 -רַאמש נּוא רעקרַאטש ץלַא קלָאֿפ ןיא זיא עגַאל רעד טימ טײהנערירֿפוצנּוא יד

 =עגנָא לָאמַא רעטייוו ךיז טָאה ,הָאּובנ יד ,טֿביל ענעשָאלרעֿפ סָאד ,ןערָאװעג רעק

 רעטרעוו עגידנעדיינש טימ קלָאֿפ סָאד טירָסּומ יִכָאְלַט ,איבנ רעטצעל רער ,ןעדנּוצ

 ןערּוי עֿבילרהע עגינייוו יד ַײּב המּומ םעד טקעװ רע .םיִׂשֲעַמ עסּואמ ענייז רַאֿפ

 ענעֿפָאלשעגנײא סָאד רעדעיװ טקעװ רע ; טייצ רענעי ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז סָאװ

 רעטרעוו עגידרעייֿפ ס'איבנ םעד ןעטלָאװ ּוצ רעּבָא טסייװ רעװ ; להיֿפעג עלַאנָאיצַאנ

 יר ןעקרַאטש ּוצ :םייּבְרַא רעד ּוצ ןעמּונעג טינ ךיז ןעטלָאװס ןעוו ,ןעֿפלָאהעג

 ,הָיְמֲחָנ גּוא אָרְוִע :ןעשנעמ עסיֹורג ייווצ יד ,טייקגידנעטשטסּבלעז עשירּוי

 רעהירֿפ ןָאש זיא יװ .לָבָּב ןיא טרהעלעג נּוא טנרעלעג ,טּבעלעג טָאה ארזע

 טרעלקרע :נּוא טנרעלעג הָדְמְתַה םיֹורג טימ לבּב ןיא ןעדּוי יד ןעּבָאה ,טנהָאמרעד
 עסיֹורג ַא .רהיא ףיֹוא םֵׁשּוריֵּפ טֿכַאמעג נּוא ןײטשרעֿפ ּוצ יז ןעּבעגעג ;הֶרֹוּת יד
 ,עשירָאטסיה לעיֿפ ;טלעקיװמנע טרָאד ךיז טָאה רּוטַארעטיל ענעּבעירשעג
 ..גירנערילרעֿפ ,ןערָאװעג ןעּבעירשעג טרָאד ןענייז םיִרָּפְס עזעיגילער גּוא עשיטעָאּפ
 טהערֿפעג קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה גינעהטרעטנוא גידנעייז נּוא דנַאל סָאד ,טײהײרֿפ יד
 בא ןעטסעּב םעד ףיֹוא ןייז ּוצ םִיַקְמ ייז יװ ןעוועג קֵרְקדָמ נּוא תוצמ ענייז םימ
 ,ןופ טרערעג לעיֿפ ךיֹוא ןעּבָאה לבּב ןיא םיאיבנ יד ּוליֵפֲא . ןְפֹוא ןעטסֿבילטקניּפ
 .םינ ןעּבָאה םיאיבנ עגירהירֿפ יד סָאװ --- תוצמ עזעיגילער ענעדעישרעֿפ ןייז םיקמ
 ,הָרֹוּת יד ןעטײרּפשרעֿפ ּוצ טהימעּב ךיז ןעּבָאה קלָאֿפ ןיא עטסעּב יד נּוא -- ןָאמעג
 טילא : רעגיצנייא רעדעי יֵדְּכ ,ןעּבײרש נּוא ןענעייל קלָאֿפ םָאר ןענרעל
 ןַײז טינ נּוא ןענרעל ןענעק ןײלַא ךיז נּוא .,טייטש הרוּת רעד ןיא סָאװ ןײטשרַאֿפ
 : .םינהּכ יד ףיֹוא ןעזיװעגנָא

 'ּוצרעד ,לבּב ןיא רערהעל עשידוי עטסערג יד ןוֿפ רענייא ןעװעג זיא ארזע
 רעד ןּוֿפ סעיפָאק לעיֿפ טֿכַאמעג טָאה רע ,רעּבײרש רעטּוג ַא ןעװעג ךָאנ רע זיא
 היבּוׁשָח ַא ןוֿפ טמַאמשעג טָאה רע .קלָאֿפ ןיא טײרּפשרעֿפ אי יד נּוא הרוּת
 יװ רּונ ,ןֵהּכ ַא יװ ןעטערטעגֿפױא טינ לָאטנײק רע זיא ךָאד נּוא ,םינהּכ ןּוֿפ עיליטַאֿפ
 {ןיא עגַאל רעטֿכעלש רער ןוֿפ לבּב ןיא גירנערעהרעד ,רעטרהעלעג ַא יװ ,םֶכָח ַא
 ,גיא להיֿפעג עלַאנָאיצַאנ סָאר יװ ;לארשי ץרָא ןיא ןעדוי יד ךיז ןעניֿפעגס רעֿבלעװ



 8 . לארשי ץירא ןיא תונקּת , ןעמרָאֿפע ;ר ענייז גּוא ארזע

 !פֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןיא בּוׁשָי רעצנַאג רעד נוא ,ןעלַאֿפעג להיֿפעג עזעיגילער סָאד ,ךַאװש
 ,ןעטרָאד ןעדּוי יד ןעֿפלעה ּוצ יװ ןַאלּפ ַא טֿכַאמעג רע טָאה ,ןהעגרעטנוא יב טלַאה !

 .ךלמ םעד ייּב ,ןעּביױלג ןעשירּוי םעד ,להיֿפעג עשירוי סָאד ײז ייּב ןעקרַאטש ּוצ יו
 !ןעּוהט ּוצ שינעּבױלרע ַא ןעמּוקעּב רע טָאה (465--494) (אָתְׁשַׁשְחַּתְרַא) םֵקְרעֶסְקְרִמְרַא
 ׁשָרֹה ןיא . גיהטָאנ רַאֿפ ןעניֿפעג טעוו רע יװ לארשי ץרא ןיא ןערימרָאֿפער ּוצ נּוא
 =טימ ןענײז םהיא טימ ,לארשי ץרא ןייק לֵכְּב ןוֿפ קעװַא אֶרָזֲע זיא --- 458 --- ןָּפיֵּנ
 רעײז ןיא ךיז ןעצעזעּב ּוצ ףיֹוא םעילימַאֿפ עשירּוי טרעדנּוה ףניֿפ דנעזיוט ןעגנַאנעג

 ַהַסַא טקישעג ן'ארזע ךרּוד ןעּבַאה ןעדּוי עֿכײר ְךיֹוא נוא ךלמ רעד ,דנַאלרעטַאֿפ

 ?וקעג ץעינַאּפמָאק ןיז טימ ארוע זיא בָא ןעטשרע םעד .ׁשֶדְקַמַה תיֵּב ן'רַאֿפ תֹונָּתַמ
 קא = ,םִיַלָׁשּורְי ןייק ןעמ

 ןוֿפ הָּבַס יד וַא ןענוֿפעג נּוא עגַאל רעשירּוי רעד טימ טנָאקעּב ךיז טָאה ארזע
 קלָאֿפ םָאר סָאװ סָאד זיא ,טֿכיזניה רעזָאיגילער נּוא אי ןיא םײקֿכַאװש רעײז
 ךיז ײּב טרהיֿפעגנײא ,רעקלָאֿפ ערמערֿפ טימ טגינײארעֿפ םיִכּודְׁש ךרּוד ךיז טָאה
 ?וצ איוע טָאה וָלְסִּכ ןעטסניצנַאװצ םעד .שוָאלרעֿפ ענעגייא יד נּוא ןעמיז עדמערֿפ
 .שרקמה היּב ןעּבענ 6 םעד ףיֹוא גנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ עסיורג ַא ןעֿפורעג ןעמַאז -

 ןעסייהעג רע טָאה ,גנולמַאזרעֿפ רעד ּוצ ןעמּוק טלָאװעג טינ ןעּבָאה עֿבלעװ ,יד ייּב
 ןעמַאװצ ןענײז ,גנוי גּוא טלַא ,קלָאֿפ םָאד .ןענעמרעֿפ םעצנַאג- רעייז ןעמהענ ּוצ
 תֹוּבס יד ןעזיוועג ןעֿפָא נּוא קלָאֿפ ןוֿפ עגַאל יד טרעדלישעג טָאה ארוע .ןעמוקעג
 יִד זַא טגנַאלרעֿפ גניירטש טָאה רע ,עגַאל ַאזַא ּוצ ןעמוקעג ןענײז יז עֿכלעװ דרּוד
 ןעּבָאה םנעּבעלנעילימַאֿפ לעיֿפ .רעּבײװ ערמערֿפ ערעײז ןּוֿפ ןערייש ךיז ןעלָאז ןעדּוי
 קלָאֿפ סָאד ,ןערָאװעג ןעסָאנרעֿפ ןענייז ןערערט לעיֿפ .ןערעוו טרעטשרעצ טֿפרַאדעג
 . ןעּבעגֿבָאנ טוומעג רעּבָא טָאה

 ןעֿפורעגסױֹױרַא טָאה טײקנגירטש יד רעּבָא ,ןעּבעגענֿבָאנ טָאה קלָאֿפ סָאד
 םעילימַאֿפ היבושח יד ייּב ְךיֹוא יו סעילימַאֿפ עשירוי עֿבײר יד ייּב טײהנערעירֿפּוצנּוא
 .ןעוועג ךרשמ ךיז טָאה עיטַארקָאטסירַא עשידוי יד עֿכלעװ טימ רעקלעֿפ ענעי ןוֿפ

 ןעּבָאה ןרעטלע ערעייז נּוא טגידיילעב םייה ַא טרהעקעגמּוא ךיז ןעּבַאה ןעױרֿפ יד
 זיא יז ּוצ .ערהע רעטגידיילעּב רעייז רַאֿפ ןעדוי יד ןיא ןייז םַקֹונ ךיז ןעּבױהעגנָא
 .ןֹומע ןוֿפ היבֹוט נּוא םינֹורמוש יד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ רעד טֵלַבְנַפ ןענַאטשעגּוצ
 ?ילגינָאק ןעשיסרעּפ ןיא ןעגנּונדרָאנּוא עסיֹורג ןעוועג טייצ רעד ּוצ זיא קילגמּוא םּוצ
 ןעּבָאה לארשי ץרא ןיא נוא ,םּורַא סָאװ רעקלָאֿפ עניילק עלַא יד = ,ףיֹוה ןעֿב

 .ןעלַאֿפעּב טייצ ּוצ טייצ ןּוֿפ ןענייז יז נּוא ,ןעלעֿפעג זיא יײז סָאװ ןּוהמ טנעקעג
 ו

 םײקֿבילגעמ יר טַאהעג טינ וי ןעּבָאה ןעדּוי יד גּוא טּביֹורעג נוא א םילשּורי
 |יד ;רהָאי 12 טרעיודעג סע טָאה יֹוַא טָא ,םיאנֹוש ערעײז ןעגעג ןעצטיש ּוצ ךיז

 .ןעמּונעג ןעבָאה עֿבײר יד ,רעגירעיורט גּוא רעגירעיורט םלַא ןערָאװעג זיא עגַאל
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 ןיק ,ןערָאװעג טינ רָאג זיא ןעמ ָאֿפער סיאָרְוָע ןּוֿפ ,ןעיורֿפ ערמערֿפ ערעייז קירּוצ

 , רנַאטשמיא ןעוועג טינ רע זיא ןּוהטֿפיֹוא םעיינ
 ,הָיִמָחַנ ןעמערטעגֿפיֹוא זיא קילג רהעמ טימ נּוא סינדנעמשרעֿפ-ךַאז רהעמ טימ
 רׂש ַא) . לֵבָּב ןיא ףיוה ןעֿבילגינָאק ןיא רעטמַאעּב רעֿביֹוה ַא ןעוועג זיא הימחנ

 רע .םהיא ּוצ יי טַאהעג נּוא טַאהעג ּבעיל םהיא טָאה ךלמ רעד (םיִקָׁשַמַה
 גּוא טקישעג סטַאַאטש רעמּוג ַא נּוא רָאמַארטסיניטדַא רעגיטֿביט ַא ןעוועג - זיא

 ,קלָאֿפ ֿ ןייז ןע יא רעּביא ןעוועג ןעצרעה ןעצנַאג םעד טימ ךיֹוא זיא רע .שיגרענע

 ,םִיַלָשּורְי נּוא --- דנַאלרעטַאֿפ ןייז ,הָנּומֲא ןייז ;

 רע טָאֵה ,םִילשּורי ןיא ןערּוי יד ןּוֿפ דנַאטשּוצ ןעגירעיורט םעד גידנערעהרעד
 רעד םהיא טָאה ּוצרעד ;לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא ןייק ןהעג ּוצ שינעּבױלרע ךלמ ןּוֿפ ןעמונעג
 רע נּוא הָדּוהְי דנַאל ןעצנַאג ןרעּביא רעטלַאװרעֿפרעּבױאינַא רַאֿפ טַֿאמעג ךלמ
 ,(445) לארשי ץרא ןייק קעװַא זיא

 טָאה א והָאונַײא יד ןוֿפ עגַאל רעד טימ טנָאקעּב ךיז טָאה רע זַא םערֿכָאנ
 ?רעֿפ לָאז ןעמ טרערָאֿפעג רע טָאה לָּכ םֶרֹק . גנולטַאזרעֿפ ַא ןעֿפורעג ןעמַאװצ רע
 ןעצמיש | ןענעק ךיז לָאז ןעמ יֵדָּכ ,םילשורי םּורַא גנוטסעֿפ ענעלַאֿפעגניא יר ןעטֿכיר
 רעטסערג רעד טימ .,ןעֿכַאמ ןגנעלפ םיאנוש עשירּוי יד סָאװ ןעלַאֿפעּב עיינ ןוֿפ
 ינורמוש יד ןעּבָאּה טצעי ךיוא ,םײּברַא רעד ּוצ ןעמונעג קלָאֿפ םָאד ךיז טָאה רײרֿפ
 .ןייק ןעּסָאנָאד ןעּבירשעג טצעי ךיוא ןעּבָאה יז ,םיּברַא יד טרעטשעג ערעדנַא נּוא
 םיֹוּבעג ןעמ טָאה דנַאה ןייא טימ, ,טרהיֿפעגסיוא טינ רָאג רעּבָא ןעּבָאה יז ,לבּב
 יר ןעּבײרמרעֿפ ּוצ ידּכ "טרעװש םעד ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ערעדנַא יד ןיא גּוא
 ןעוועג זיא טדָאטש יד זַא ,ןערָאװעג גיטרעֿפ טייּברַא יד זיא געט 95 ןיא , דנײֿפ
 , הוברֹוה יד .ןעֿכַאמ ּוצ גנונדרָא טדָאטש ןיא ןעּביֹוהעגנָא הימחנ טָאה טגיטסעֿפעּב
 גרַאּב םעד נוא ,ןעױֿבֿפיֹוא לָאמַא ךָאנ טוָאלעג רע טָאה ,רעזיה עטרעטשרעצ יד
 . טגיטסעֿפעּב רע טָאה ,ןענַאמשעג זיא ׁשֶרְקַמַה תיֵּב רעד ּואוו ,הָיַרּומ

 קלָאֿפ ןוֿפ עגַאל עֿבילֿפַאשטריװ יד יו ןלעטימ ןעֿבוז ןעּביױהעגנָא רע טָאה טצעי
 לארשי ץרָא ןיא תֹוחָּפְׁשִמ ,עשיטַארקָאטסירַא , עלערַא יד ןוֿפ עגינייא . ןרעסעּברעֿפ ּוצ !

 ןיא ןענַאמשעג ןענייז יז סָאװ ץּוח ַא ,טליּפשעג עלָאר עגירינַּפ ייווצ ַא ןעּבָאה
 םיאנֹוש עשידּוי יד ןעשיווצ טַאהעג ןעּכָאה ייז סָאװ םיִבֹורְק ערעייז טימ גנּודניּברעֿפ

 םעד ייּב טָאה ןַאמירָא רעד זַא .קלָאֿפ עמירָא םָאר ןעקירד ךילקערש יז ןעגעלֿפ
 ןעהילעג הָאּובָּת רערָא ,ןעלהָאצ ּוצ ןרעייטש עֿבילגינָאק יד ידּכ דלעג ןעהילעג ןעֿביײר
 עֿביײר יד זַא ןעוועג םֿכער זיא , ןעלהָאצעּב ךיג יװַא טנעקעג טינ נּוא טיונ ַא יי

 רערניק םנַאמירַָא םער ּוליפא רעדָא רענטרעגנייו יד ,רעדלעֿפ יד ןעמּונענּוצ ןעּבָאה

 ,יר טָאה רע רעֿבלעװ ףיֹוא ,הָּפְסַא עסיֹוהג ַא ןעֿפורעג ןעמַאװצ טָאה הימחנ .בֹוח ןרַאֿפ

 ערעייז גירמערַאּברערמוא ױזַא ןעלדנַאהעב ייז סָאװ רַאֿפ רער שרסומעג ףרַאש עביירי

 א יע



 57 , תֹווקּת עוָאיגילער נוא עֿכילטֿפַאשטריװ .ענייז גּוא הימחנ

 ןייז ּוצ םִיַקָמ טגָאועגּוצ ןעּבָאה עֿבײר יד נּוא עסיורג יד ,םייל עמירָא יד ,רעדירּב
 ןעײרֿפעּב ּוצ --- הָרֹוּת רעד ןוֿפ שנּואוו רעד ךךיֹוא זיא רעֿבלעװ -- שנּואװ םיהְיְמָחְנ
 ?םרעג גּוא רעדלעֿפ ג ערעייז קירּוצ טייל עמירָא יד ןעּבענּוצקעװַא ,טֿכענק עשידּוי יד--
 : .טרָאװ ןעטלַאה 0 יז זַא --- ןערהָאװשעּב ףיורעד יז טָאה הימחנ ,רענ
 טָאה רע סָאװ םעד ץּוח ,לעיּפש ייּב ןעטּונ ַא רַאֿפ טנעידעג טָאה ןײלַא הימחנ / ,
 ןעמהענ טלָאװעג טינ ּוליִּפַא רע טָאה ,קלָאֿפ םָאד טלעדנַאהעּב גיהטּוטטּוג נּוא ךייוו

 -רעּבױא םלַא ,ןיד יּפ לע ןעּבעג טֿפרַארעג םהיא טָאה קלָאֿפ סָאר סָאװ תֹוריִכְׂש יד
 7 ,רנַאל ןוֿפ רעטלַאװרעֿפ

 ןעשנעמ ךס ַא טָאה ,םִיַלָשּוְי ןיא ןעבעל ערעֿכױנוא גּוא עמערָא עגירהירֿפ םָאד
 ,טצעי ,רנַאל םעד ףיֹוא ןענהָאװ ּוצ נּוא טדָאטש יד ןעֿפרַאװ ּוצ קעװַא טגיהמענעג |

 זיא ,רנַאל ןעצנַאג ןוֿפ טקנופלעטימ רער ןערָאװעג לָאמַא רערעיוװ זיא םילשורי זַא

 רעד זַא ,טצעי .טנהָאװעּב רעֿבײרלהָאצ ןייז לָאז טדָאמש יד זַא ןעועג גיהּטעג
 0 יד ןעּבָאה טֿפרַארעג ןעמ טעד ןעוועג טיוּבענסיֹוא לָאמַא רערעיוו זיא שדקמה תיִּב
 סָאװ טסנעיד:סעטָאג ןיא ןעטיּברַא עלַא טימ ןעּבעגּבָא ךיז ןעלָאז עֿכלעװ םי יוָל
 טײרּפשּוצ נּוא טייזּוצ ןעװעג רעּבָא ןענייז םייול יד .שרקמה תיּב ןיא ףרַאד ןעּמ
 ,הָמּורְּת רערָא רַׁׂשֲעַמ הָאּובּת סָאמ ַא - ןעמוז קעּב טנעקעג ןעּבָאה ייז ּואוו ,רעֿפרעד יד ןיא
 0 ו : , ןעּבעל ּוצ ןענַאװ ןּוֿפ ןעּבָאה ןעלַאז יז ,

 ןעּבָאה עֿבלעװ ,םעילימַאֿפ עשירוי עֿבײר ןעּבָאה ץהימחנ ןּוֿפ גנּודַאלנייא ףיֹוא
 ןהעזעג רעּבָא טָאה הימחנ ,םילשּורי ןיא טצעזעּב ךיז ,דמערֿפ רעד ןיא טנהָאװעג
 =נהעצ יד זַא : ןעלױֿפעּב לָאמַאֿבָאנ רע טָאה ,ןיילק ּוצ ךַאנ זיא גנּורעקלָאֿפעּב יר זַא
 טרָאטש ןיא ןעהיצנײרַא ,לָרֹוג יּפ לע ,ןעלָאז , רענהָאװניײא דנַאל עלַא ןּוֿפ לייהט עמו 1
 ןעלָאז םייול נּוא םינהּכ יד ידּכ א לימי זיא להעֿפעּב רער נּוא --- ןענהָאוװ
 המּורּת יר לָאז קלָאֿפ םָאד זַא ,ןעלױֿפעּב רע טָאה ,םילשּורי ןיא ןעצעזעּב ךיז ןענעק-
 ןעלָאז םייול יד נּוא םינהּכ יד ידּכ ,םילשּורי ןייק ןעגניירּב טייצ רעד ןיא רשעמ גּוא
 , ,הרוּת רעד ןיא ןעוועג טמיטשעּב זיא סע יװ הָסָנְרַּפ עגירנעטש רעייז ןעּבָאה

 עמירָא סָאד טנרָאורעֿפ ,טרָאטש יד טגיטסעֿפעּב םָאה הימחנ וַא םעדֿבָאנ
 ןעּבױהעגנָא רע טָאה ןעדּוי יד ןוֿפ עגַאל עלעירעטַאמ יר טרעסעּבעגסױא גּוא קלָאֿפי
 ןעלָאז ןעגנּונדרָא ענייז ידּכ ,טסיינ ןעשידּוי םעד ןעקרַאטש ּוצ יװ ןלעטימ ןעֿבוז
 ,ּוצ יז ,ןעצעזעג םיהָׁשֹמ טימ ןערניּברעֿפ ּוצ יז טֿבװעג רע טָאה ,םויקַא ןעּבָאהי
 , םגינײארעֿפ ךיז רע טָאה ןעגנַאלרער ּוצ לעיצ ןייז ידּכ - הרֹוּת רעד טימ ןעגינײארעֿפ
 8  ,ץארזע טימ-

 א: : טי יי יי ראו עי

 ,הימחנ גוא ארועי ןעּבָאה (הָנָׁשַה שאר) ירשִּת ׁשָדה ן ןיא גָאט ןעטשרע יסעד
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  רענעמ ; םּורַא רעֿפרעד יד ןוֿפ נוא םִיַלָשּורְי ןוֿפ הָּפַסֲא עסיורג ַא ןעֿפורעג ןעמַאזוצ
 ךיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,הָמיִּב רעֿכיוה ַא ןּוֿפ , ברק ןענייז רעדניק נּוא ןעױרֿפ
 =םיּפַאק עסיוועג קלָאֿפ םעד טנעיילעג אָרְוֲע טָאה ,גנּולטַאזרעֿפ רעד ןוֿפ ץַאלּפ ןעטימ
 ,ןעגנזעלרָאֿפ יד טרעהעג ןעקיצטנע טימ טָאה קלָאֿפ סָאד .םיִרָבְד רָּפַס ןּוֿפ ןעל
 .בנירצלַא ןעמ טָאה עטנעיילעג םָאד ןענַאטשרעֿפ טּוג טינ ןעּבָאה עֿבלעװ ,יד רַאֿפ
 =רע ךילטייד נּוא יי א ןַאד ןעּבָאה יז סָאװ ןֹוׁשָל םעד ףיֹוא טצעזעגרעּביא
 מָאה ,ערהעל יד ןָא טמהענ נוא ,ןערעירפּוצ זיא קלָאּפ סָאד זַא גידנעהעז , טרעלק
 :טימ זיא קלָאֿפ םָאד רהעמ סָאװ נּוא ולא ענייז טצעזעגטרָאֿפ רעטייוו אדזנ
 ײז םָאװ ןּוהט ּוצ טּבערטשעג רהעמ ןילַא סע טָאה ןערָאו ועג טנַאקעּב הרֹּת רעד
 : , טלהעֿפעּב

 ןעלױֿפעּב נּוא ,רנַאל ןעצנַאג ןיא םיִחיִלְׁש טקישּוצ ןעּכָאה הימחנ נּוא ארוע
 =רע םעד ּוא ,תֹוּכִס ןעדנעמּוק םער ןרעײֿפ רעצרעה עֿכילײרֿפ טימ םּומעמּוא לָאז ןענ
 ןייז טעווס ,ןעמּוק ןעמַאװצ עלַא ןעלָאז ירשּת ןעט:94 םעד ,תֹוּכמ ךָאנ גָאט ןעטש
 .תיִנֲעַּת רענײמעגלַאנַא

 םער טלייצרעד םִיוְל יד ןעבָאה ,ירשּת ןעמ:94 םעד הפסא רעמיֹורג רער ףיֹוא
 ,ןאמעג טאה סע סָאװ םיִׂשֲעַמ עטֿבעלש יד ןעזיװעגֿפיֹוא ,םײהנעגנַאגרעֿפ ןייז קלָאֿפ

 טנעיילעגרעּביא ןעמ טָאה םערֿכָאנ .ןּוהט ּוצ טינ סע רעטייוו ףיֹוא טגָאזעגנָא גּוא
 ךילרעיײֿפ ןעּבָאה ןעמַאװוצ עלַא ךיוא נּוא רעגיצנייא רעדעי נּוא . ,תיִרְּבַכ רֶּפַס רעד
 רּפס רעד .ןעּבעירשעג טהעטש הָרֹוּת רעד ןיא סָאװ גנידצלַא ןעּמיה ּוצ ןערָאװשעג
 -+ קלָאֿפ ןוֿפ רעהעטשרַאֿפ יד ןּוֿפ נּוא םייול יד ןּוֿפ ןעּבעירשעגרעטנוא ןעװעג זיא תירּבה

 :טסייה סָאד ,יהָלֹורְגַה תָסֶנְּכי :ןעֿפורעג םערֿבָאנ ןעמ טָאה גנולמַאורעֿפ יד
 , גנולמַאזרעֿפ עסיורג יד
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 .לעטיפאק סעטסקעז

 תונקת ערהיא נּוא הלודנה תסנכ יד

 ּ עוירּבַא ןייז ךָאנ לארשי ץרא ןיא דנַאטשוצ רעד .לבּב ןייק ןרהעקקירּוצ ס'הימחג ,
 . שדקמה תיּב רעייז נּוא םינֹוומֹוש יד .לארשי ץרא ןייק ןעמוק להָאמ סעטייווצ ס'הימחנ |

 רעייז ,הטיונ עשידוי יַד ,תֹונקּת ערהיא נּוא טיײקגיטעהט רהיא ,הלֹודגה תסנכ יד
 .לֹוע ןעשיסרעּפ ןוֿפ גנּואײרֿפעּב

 -עשידוי סָאד טנעדרָאעגנײא טָאה הָיְמָחְנ זיּב טרעיֹודעג טָאה רהָאי ףלעװצ
 שלעגער ןענעק-=יז ןעלָאז םּוהטנערּוי סָאד נּוא ןעדוי יד יֵדְּכ ,לארשי ץרא ןיא ןעּבעל
 'ור יג ןײק ןעװעג טשינ רהעמ זיא ןָא םלָאמַאד ןּוֿפ ,ןעלקיווטנע גיסעמ
 יר ןעמוקעג ןענייז םרָא רעייז ףיֹוא גוא ,םּולֿפנײא רעייז ןערָאלרעֿפ ןעּבָאה םינהּכ
 ,טסײג רענעּבַאהרע ם'איבנ םעד ,טרָאװ ע יי רֿפ סָאד טינ ."םירפוס, יד יםיִמָּכֲחי
 ,ּבַאטשֿבּוּב רער ,טרָאװ ענע ּבעירשעג סָאד רּונ ,עטסֿכעה סָאד ןעװעג זיא
 טנעקעג ייז טָאה רערעי נּוא ןעּבעירשרעֿפ ןערָאװעג ןענייז ןעמיז נּוא םיניד-טּפיוה יד
 םעד רעדָא איבנ םעד ףיֹוא ןעטרַאװ רהעמ טֿפרַאדעג טינ טָאה קלָאֿפ סָאד ,ןענרעל

 שי ."טרָאװ סטמָאג, ןעגָאז םהיא לָאז רע זַא ןהּב
 יד ןּוֿפ ןהָאֿפ רעד ףיֹוא טצירקעג ןעוועג זיא םָאד --- "ןענרעל רהעמ סאווק = |
 : ' ."הלודגה תסנּב

 תֹונְקַּת ענייז טרהיֿפעג ךרּוד טָאה רע ויּב טייּברַאעג הימחנ טָאה רהָאי ףלעווצ
 גינעק רער לייוו) לבּב ןייק קירּוצ ןערהָאֿפעג קעװַא רעּבָא רע זיא םיוק .דנַאל ןיא
 ד .ןעגנונדרָאנּוא עטלַא יד ןעּבױֹוהעגנָא רעטייוו ךיז ןעּבָאה (טרערָאֿפעג םהיא טָאה

 ךיז עטשרע יד ןעוועג ריִמָּת ןענייז עֿבלעװ ,דנַאל ןיא עֿבײר יד נּוא עיטַארקָאטסירַא = |
 עטשרע יד ןעלעיפש ןעּביֹוהעגנָא רעטייוו ןעּבָאה ,רעקלעֿפ ערעדנַא טימ ןערעילימיסַא ּוצ
 +לעװ ,ביׁשָיְלֶא לורג ןהֹּכ רעד .רעגייטש ןעטלַא רעייז ףיֹוא ןערהיֿפ ךיז נּוא ,עילָאר

 עצנַאג יד ןעמּונעגּוצ טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד ץ'הימחנ ףיֹוא ןעוועג סֵעַּכ ןיא זיא רעֿב = }
 ךיז טָאה ,םימכח יד ןוֿפ רעגירדינ ךַס ַא טלעטשעג יז נּוא ,םינהּכ יד ןוֿפ הָלָׁשְמֶמ =

 טגיניײארעֿפ ךיז נּוא ,לבב ןייק ןערָאֿפעג קעװַא זיא הימחנ סָאװ םימרעד טצּונעּב = |
 ,טָאה ,םינורמֹוש יד טימ טֿפַאשדנײרֿפ יד ןעקרַאטשרעֿפ ּוצ ידּכ ,םינֹורמוש יד םימ =

 (רער -- םֹטֵלַבְנַפ טימ .טַאהעג הָנּותֲח ,הָׁשֵנְמ , בֹורָק רעטנעהָאנ ַא םילורנ ןהֹּכ םעד
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 , ןּוהּטענֿכָאנ ערעדנַא ךָאנ ןעּבָאה ן'השנמ .רעטֿבָאט --- םינֹורמֹוׁש יד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ;
 רעטפנרע ם'הימחנ ,יִנֹומַע רעד הָיִבֹוט ,ןעױרֿפ "עד מע רֿפ, ןעמונעג ךיֹוא גּוא;

 לודג ןהכ רעד נּוא ,םילשּורי ןייק ןעמּוק ירֿפ גּוא קנַארֿפ טנעקעג רערעיװ טָאה ,דניײֿפ
 תיּב ןיא ןערעמיצ יד ןּוֿפ םענייא ןיא גנונהָאװ ַא טמיורעגסיוא ןעגעוו םענייז ןוֿפ טָאה
 ,שדקמה;

 טָאה נּוא .לֹורג ןהכ םעד ףיֹוא טֿכַארּבעגֿפױא ןעוועג ּוליִפא זיא קלָאֿפ סָאד
 טרעהעג ןעּבָאה סָאװ --- םילשורי ןייק תֹומּורּת נּוא תֹורשעמ יד ןעגניירּב טרעהעגֿפױא
 טייהרעגידלּושנּוא ןעטילעג ןוֿפרעד ןעּבָאה עֿכלעװ םייול יד ,םייול נּוא םינהכ יד:
 ןיא טײרּפשעצ ךיז נוא ,םילשּורי נּוא שדקמה תיּב םעד ןעֿפרָאװעג קעװַא ןעּבָאה
 הרֹוּת יד ,ןעוװעג טקירדרעטנּוא רערעיװ זיא קלָאֿפ עמירָא סָאד .,םּורַא רעֿפרָאד יד
 ,ּוובָו ּוהת ןערָאװעג רעדעיװ זיא דנַאל ןיא נּוא טיהעג טינ:

 ,לארשי ץרא ןייק קירּוצ ןנ רערעיװ רע זיא טרע הרעד הימחנ סָאד טָאה םיֹוק
 בישילַא לורג ןהֹכ םעד ; םילשּורי ןוֿפ ןעּבעירמעג סױרַא רע טָאה ינומע םעד היבוט
 רעד טיֿמ .םרָאטש ןוֿפ טגָאירעֿפ רע טָאה ןהשנמ ,ןהכ םיֹוא טֿכַאמעג רע טָאה
 ,טרהיֿפעג ןייא ןעגנּונררָא עגירהירֿפ יר לָאמַאֿבָאנ רע טָאה םייקגניירמש רעטסערג

 םימ טגינײארעֿפ ךיז ןעּבָאה ענעּבירטרעֿפ םילשּורי ןּוֿפ נּוא ענעדעירֿפּוצנוא יד
 רעשירּוי רעד טימ טנַאקעּב רהעמ ךָאנ ךרודַאד ךיז ןעּכָאה םינורמוש יד ,םינורמוש יד?
 גיגנעהּבַאנּוא ןעֿבַאמ ךיז נּוא ,ןערּוי ךיז ּוצ ןעהיצוצ טלָאװעג טָאה טֵלֵבְנִפ . ןָאיגילער
 ןעשירּוי םעד רַאֿפ ,שדקמה-תּב ַא טיוּבעג םיֹוא רע טָאה רעּבירַאד , םילשּורי ןוֿפ:
 ןוֿפ טקנּופ:לעטימ ןיא ,םָכָׁש טדָאטש רעד ןעּבענ ,םיִניִרְג גרַאּב םעד ףיוא ,טָאג
 ידּכ ,לֹודנ ןהכ ַא רַאֿפ טֿכַאמעג רע טָאה ,ןהכ ַא ,השנמ םערייא ןײז .ַאניטסעלַאּפ!
 =רעּביא ןענייז עֿכלעװ ,ןעדּוי עלַא יד רע טָאה ,ןערּוי ראֿפ ךילדנײרֿפ ךיז ןעזייװ ּוצ
 טעדליּבעגסױא ךיז טָאה יֹוזַא טָא ,רעדלעֿפ גוא רעזיה טקנעשעג םהיא ּוצ ןעננַאנעג
 ַאניטסעלַאּפ ןיא ךָאנ טריטסיזקע עֿבלעװ ,םּוהטנערוי ןיא "םינורמוש , עטקעס עיינ ַא
 , גָאט ןעגיטנייה זי

 טַאהעג ןעּבָאה ײז .שירּוי ןייר טינ ןעועג זיא םינורמוש יד ןוֿפ הנומא יד
 יד םלעטשענוצ ךָאנ םהיא ּוצ נוא ;ַעָׂשוהְי רֵּפַּמ טימ םעניײאניא רעּבָא שמּוח םעדי
 ,םיִנָהנֹמ ערעדֹּנַא ךָאנ טַאהעג יז ןעּבָאה םעד ץֹוח ַא ,םינורמוש יד ןּוֿפ עטֿבישעג:
 ,טסּואװעג טינ .םָאה םּוהמנעדּוי סָאד עֿכלעװ ןוֿפ

 טֿכַאטעג הליחגה תסנּכ יד טָאה ,םינֹורמוש יד ןּוֿפ קלָאֿפ סָאד ןעטיהּוצּבָא ידּכ
 רהעֿמ ץלַא רעטײװ סָאװ ןערָאװעג ןענײז ןעדּוי יד עֿבלעװ ּבעילּוצ ,תֹונקּת ענערישרעֿפ
 - םימ ןעּבעירשעג ןעוועג זיא םינורמוש יד ײּב הרֹוּת יד לײװ .ײז ןוֿפ םרעטייוורעד:



 אי = א א ְש ר א ר 2 2 עו טש { יי יי שי עא א עי א יי יי 4 2 1 1 יבא

 1 . טייקגיטעהט רהיא ,הלודגה תסנכ יד .ש'דקמה תיּב רעייז נוא םינֹורמֹוש יד

 =עגנייא םילשורי ןוא .הלודגה תסנכ יד טָאה ,ןעּבַאטשֿבּוּב (יֵרְבַעו עשידּוי עטלַא
 'ךיז ירּכ ,ןעשירּושַא ,בֵתָּב רעדנַא'נַא טימ ןעּבײרש הרֹוּת יד לָאז ןעמ ,טדהיֿפ
 ןערּוי ײּב ןעּבילּבעג יא בתכ עשירושַא סָאה גּוא ,םינורמוש יד ןּוֿפ ןעליײהטּוצּבָא

 = יד .גָאט ןעגיטניה זיִּב !
 ןעטייצ ענעדעישרעֿפ ןיא נּוא ,,םואנוש-םד ןערּוי ןערָאװעג ןענייז םינֹורמֹוש יד

 , תֹורָצ לעיֿפ יז וּוֿפ ןעמילעג ןעדּוי ןעּבָאה

 :שנעצטיױרָאֿפ םעד ץּוח ַא -- ןעשנעמ 70 ןוֿפ ןענַאמשעּב ויא הלורגה תסנכ יח
 טייּברַא יילרעיירד ,לֹודג ןהּכ רעד ןעוועג עדנעציױרָאֿפ רעד זיא ךילנהָאװענ -= ןעד
 "יז סָאװ ץַאז םער ןּוֿפ ןהעז ּוצ סיֹורַא זיא סע יװ ,טַאהעג הלורגה תסנכ יד טָאה
 ןענרעל םָאד טעטײרּברעֿפ ,ן'טִפְׁשִמ םעד ייּב גיטֿכױרָאֿפ טייז, :טלעטשעגֿפוא טָאה
 ןעוװעג ָאולַא זיא הלודנה הסנכ יד ,"הרֹוּה יד (טצטיש) םּורַא טמיוצ נּוא ,קלָאֿפ ןיא
 =רע :רעדניק גּוא ?סקלָאֿפ 'יר רַאֿפ טגרָאזעג טָאה יז ; דנַאל ןיא םָפֹוש רעטסֿכעה רעד
 ,הרֹוּת רעד ןּוֿפ .םיניד יד טרעלקרע :ּוא גנּוהיצ

 ?םיטפוש ירד ןענעלֿפ ;ךּוּב-ץעועג סענעּבירשעג ןייק ןעוועג טינ זיא'ס גנַאל יװ
 } דנַאטשרעֿפ םענעגייא ן'ךָאנ --- יז ייּב ןעדּול ןעמּוק ךיז ןעגעלֿפ םָאװ יד -- ן'מּפשמ
 ענעּבירשעג ךיז רַאֿפ טַאהעג טָאה טפוש רעד .ןערָאװעג שרעדנַא סָאד זיא טציא

 ןעוועג זיא ךַאלטרָאטש .עניילק ןיא .ןעטלַאה טוומעג ךיז רע טָאה ייז ןָא ּוא םיניד
 =נַאװצ נּוא יירד ןּוֿפ ןיד-תיּב ַא טדָאמש ערעסערג ןיא ,ןעשנעמ יירד ןוֿפ ןיד-תיּב ַא
 ,םילשּורי ןיא ---- ןעסייוו רימ יוװ --- ןעוועג זיא 1 ןוֿפ ןיד-תיּב רעטסערג רעד ,גיצ
 ךענייז געט יד ןיא :לייוו , גַאטשרענָאד נּוא גַאטנָאמ ןעֿפָא ןעװעג זיא ןיר-תיּב רעד
 נּוא םּורַא ןּוֿפ - ןעשנעמ .ןערהָאֿפ ןעמַאװצ ךיז ןעגעלֿפ םע גּוא ,טקרעמ יד ןעוועג
 ,ץַאלּפ ןעײרֿפ ן'ףיֹוא ןעמ טגעלֿפ ןטּפשמ .טרָאטש עסיֹורג נּוא עניילק יד ןיא םּורַא
 -גּוא רעגריּב רַאֿפ ,עלַא רַאֿפ טריטסיזקע טָאה ןיר ןייא ,טּפשמ ןייא ,ךילטנעֿפַא
 א ' . ןעֶרּוי טינ נּוא ןעדּוי ,םיִרֵג רַאֿפ

 "ןיא , עלַאיצָאס סָאר ךיוא יױזַא עזעגילער סָאד יװ ,ןעּבעל עשירּוי עצנַאג סָאד
 "יוו ןעסיװ לָאז קלָאֿפ סָאד ידּכ ,הרֹוּת רעד ךָאנ טלעגערעג ,טנעדרָאעג ןעװעג
 הרוה רעד .טימ טזּומעג ךיז סע טָאה ןּוהט ּוצ םינ סָאװ נּוא ןּוהמ ּוצ סָאװ ,ןעּבעל ּוצ
 גַאמשרעגָאד נּוא גַאטנָאמ עלַא ןעמ טָאה קעווצ םעד ּוצ .ןהעטשרעֿפ יז נּוא ,ןענעקעּב
 ,םיבֹוט .םימי נּוא תּבש עלַא נּוא --- ןעמוק ןעמַאזּוצ ךיז טנעלֿפ קלָאֿפ סָאד ןעוו =-
 עג ןעמ טָאה :םעד ץּוח .הרוה רעד ןיא תֹויָׁשְרַּפ עסיוועג ךילטנעֿפָא טנעײלעגרָאֿפ

 סעיּפָאק טֿכַאמעג טָאה ןעמ ; רערניק .ענעסקַאװרעד גּוא עגנּוי רַאֿפ ןעלוש טערנירג

 :םלעטשעג ןעמַאװצ טָאה ןעמ .; קלָאֿפ ןעשיווצ טײרּפשרעֿפ נּוא םיאיבנ גּוא הרֹוּת רעד ןוֿפ



 א עיר יט עא אי ידוע
 1 א ּו זי 2 ש

 טא ט 3

 יא | .עטֿכישעג-:טלעוו יד : 65

 -רער ּואו ,דעו-תיֵּב ַא טעדנירגעג טָאה ןעט ;םיבּוהּכ נּוא םיאיבנ ,הרֹוּת : ְךיַנַּ םעדי
 ,תֹונקּה ערעדנַא ךָאנ טֿכַאמעג נּוא , הרֹות יד ןערידּוטש ךילדנירג ןענעק ןעלָאז ענעסקַאװ
 .רעֿפ ּוצ נּוא ןעמײרּברעֿפ ּוצ םּוהטנערוי ןוֿפ ןעסיוו סָאד ןעֿפלָאהעג ןעּבָאה עֿבלעװ
 . ןעקרַאטש

 רהיא טימ טגיטֿפעשעּב ךיז הלודנה תסנכ יד טָאה , עיגרענע רעּבלעורער טימ
 ןעּבָאה םיִקּוח עלַא ,םיניד עלַא ,טגָאזעג יװ ."הרֹות יד ןעצטיש, : עּבַאנֿפױוא רעטירר

 ץלַא ףיֹוא ןעמוק'ס ,ךיז טלעקיװטנע רעּבָא ןעּבעל סָאר .הרֹות רעד ןּוֿפ טמַאטשעג
 עֿבלעװ ןעגעװ ,ןעלַאֿפוצ עיינ גּוא עינ ץלַא ןעֿפערט סע ,ןעגנּורעדרָאֿפ עיינ נּוא עיינ
 תסנכ יר טָאה רעּבירַאד .הרֹות רעד ןיא םיניד ןיק ׁשּוריַפּב טינ ךיז ןעניֿפעג סע;
 עג שּוריִפּב יד ןיא םיִזָמְר גּוא ןעגנּורעלקרע ןעניֿפעג נּוא ןעֿבוז טוומעג הלודגה.
 ןעמ עֿבלעװ ןוֿפ ; ןעגנּורעררָאֿפ עײנ יד טימ ןעמיטש ןעלָאז עֿבלעװ , םיניד ענעּבירש-

 טשטײטעג ןעמ טָאה םיִלְלּכ עסיועג ךָאנ .םיניד עײנ ןענרעלּבָא ןענעק לָאװ
 ,טרעררָאֿפעג טָאה טייצ יד סָאװ טנערעלעג סױרַא ײז ןוֿפ נּוא םיִקּוסְּפ ענערישרעֿפ:
 ןעמ טָאה םיגהנמ ערעײז עלַא רַאֿפ ,טריטסיזקע קלָאֿפ ןיא טָאה םָאװ גנידצלַא רַאֿפ !
 | ,הרֹות רעד ןיא קנּואװ ַא ,זָמָר ַא ןענוֿפעג גּוא טֿכוזעג !

 "אָרָמְנע גּוא יהָנְׁשַמ, רעד ּוצ ּביֹוהנָא םעד טֿכַאמעג הלודגה תסנּכ יד טָאה טימרעד :
 נא ןיא ךָאנ ןעלעװ רימ עֿבלעװ ןענעװ ,טלעקיװטנע רעטעּפש ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ
 , ןעדייר טרָא רעדנַא !

 רעד .טסנעיד:סעטָאג יד טנעדרָאעג "הלודגה תסנּכ, יד טָאה םעלַא םעד ץּוח ַא
 ןעּבָאה עלַא טינ רעּבָא ,רנַאל ןיא טרָא עטסגילייה סָאד ןעװעג זיא שדקמה תיִּב

 5וצ ןעװעג ויא קלָאֿפ סָאד לייװ ,שדקמה תיּב ןיא ןעמּוק םייצ רעדעי ּוצ טנעקעג
 (הֹיִמָנְכיֵּתְּב) ןעלוש טערנירגעג ןעמ טָאה םּורַאד ,דנַאל ןעצנַאג םעד רעּביא טײרּפש.,
 גוא ,הֵרְׂשֶע-הָנֹומְׁשע נּוא "עַמְׁש תַאיִרְק;, ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא ןענווַאר םָאד ,ןענוװַאד םּוצ

 ,םיִתָּבַׁש ,הָׁשּורְק נּוא ,סקעז רּונ תֹוכֵרְּב ן הע צ טֿכ ַא טינ ןעװעג רעּבָא זיא'ס רעֿבלעװ

 ,ףַסּוּמ :תֹולִּפְּת ערעדנַא ךָאנ ןעמוק ּוצ ןענעלֿפ םיִׁשְדָחייֵׁשאֶר נּוא םיבֹומ םימי
 .;םּוהטנעדוי עגיגינעהּבַאנּוא סָאד זײװֿילסיּב טעדליּבעגסיֹוא ךיז טָאה יֹוזַא טָא

 :ּוצ ןעװעג טינ ;ןעטײצרעֿפ יװ םיִדיִחְי ןוֿפ דנעה יד ןיא רהעמ ןעגעלעג טינ זיא'ס
 םינהּכ יד גּוא תונּברק יד ;ַחַּבְוִמ נּוא שדקמה תיּב םּוצ -- טרָא ןייא ּוצ ןעדנּוּבעג
 םָאג ןעװעג זיא םוטעמּוא ,רעהירֿפ יװ עילָאר ערענעלק ַא ךס ַא טלעיּפשעג ןעּבָאה

 ,ןעניֿפעג טנעקעג םהיא טָאה רעגיצנייא רערעי גּוא ןעניֿפעג ּוצ
 כּוא עשיריס טימ טשימעגסיוא רּונ שיָארּבעה ןעװעג טלָאמעד זיא עֿבַארּפש יד

 , רעטרעװ עשינַא'לבּב
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 . רעסערג נּוא רעסערג ץלַא ןערָאװעג זיא לארשי ץרא ןיא גנורעקלעֿפעּב יד !
 ןיא נּוא לבּב ןיא ,םירצמ ןיא ,דנַאלסיֹוא ןיא טנהָאװעג ןעדּוי לעיֿפ ּוליפא ןעּבָאה'ס
 ןוֿפ טקנופלעטימ םעד ףיֹוא יװ לארשי ץרא ףיֹוא טקוקעג ןעּבָאה עלַא רּונ ,אּפּורייא
 גּוא ןיהַא טּבערטשעג גירנעטש ןעּבָאה ,דנַאלרעטַאֿפ רעײז ףיֹוא יװ ,קלָאֿפ ןעצנַאג
 ,לארשי ץרא טימ גנּודניּברעֿפ ןיא ןעמוק ּוצ טֿכוזעג ריִמָּת

 טֿפרַאדעג רונ ןעּבָאה ןעדּוי יד .ןעװעג ײרֿפ טַעְמִּכ לארשי ץרא זיא שיטילָאּפ
 ךיז יז ןעּבָאה רעטײװ גּוא ,ףיֹוה ןעשיסרעּפ םעד ןעגנולהָאצּבָא עסיװעג ןעלהָאצ
 =רעטנּוא עשיסרעּפ גירנעייז זַא ,ךיז טהעטשרַאֿפס ,שנּואװ רעיײז ךָאנ ןעּבעל טנעקעג
 ןוֿפ -- עטֿבעלש רערָא עשוג -- ןערנעטשמוא עלַא ןעֿפורעגּבָא ךיז ןעּבָאה ,ןענַאהמ
 00 , ןערּוי יד ףיֹוא ךיֹוא ,ףיֹוה ןעשיסרעּפ

 זיּב ןעידניא ןּוֿפ טיײרפשעגסיױא ךיז טָאה עֿכלעװ ,הָכּולְמ עשיסרעּפ עסיורג יד |
 ןענייז רעמרע לעיֿפ ןיא .ןערעװ רעֿכַאװש נּוא רעֿכַאװש ץלַא ןעּבֹױהעגנָא טָאה םירצמ
 טָאה לִיַח עשיסרעּפ סָאד נּוא ןעיסרעּפ ןענעג תֹוריִרְמ גּוא ןעהּורנּוא ןעֿכָארּבעגסױא
 -ץרא ,תודירמ יד ןעליטשוצניא יֵדָּכ דנַאל ןרעּביא ןערישרַאמ ּוצ ןעּביױֹוהעגנָא
 .=ָאװעג זיא ,לארשי ץרא נּוא םירצמ לבּב ןעשיוווצ געוו ןעטימ ןיא ןעװעג זיא לארשי
 סע ּואװ נּוא --- ןעטַאדלָאס עשיסרעפ ןהעטש רימּת ןעגעלֿפס ּואו ץַאלּפ רעד ןער
 .יר ןענייז ןעטסיימ םַא ,(רעטלַאװרעֿפ) ּפַארטַאס רעשיסרעּפ ַא טנהָאװעג רימּת טָאה

 רעיוהעגנּוא טָאה קלָאֿפ סָאד סָאװ ץּוח ַא נּוא , ןעטָאּפסער עסיורג ןעוועג ןעּפַארטַאס
 .=עג סלייהטנעטסרהעמ טָאה ןעמ םעֿבלעװ ,לֶיַח ןּוֿפ טסַאל רעד ןּוֿפ ןעטילעג לעיפ
 .ןהעטשסיֹוא םזומעג ךָאנ ײז ןעּבָאה ,גנּונֿכער םענעגייא ףיֹוא א טֿפרַאד

 גנורעינער רעשיטרעּפ רעד ּליּפא ןענייז ןעדוי יד .ּפַארטַאס ןוֿפ ןעזירפאק עליו עלַא!
 ןֹודקּומ רָדְנַסְּכַלַא זַא ןערעירֿפוצ ןעוועג יז ןענייז ןענעווטסעד ןוֿפ ןעּבילּבעג יירט-

 ,לֹוע ןעשיסרעּפ ןּוֿפ לארשי ץרא טײרֿפעּב גּוא עי עגנייא רעסרעּפ יד 331 טָאה

 ,"רעסיורג רעד, רעדָא ,ײרעײרֿפעּב רעד; : ן'רדנסּכ לַא ןע ֿפּורעג רַאֿפרעד ןעּבָאה ןעדּוי יד
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 ,עטבישעג עשיסרעּפ
 ישראל רשי ריר 7

 .לעטיּפאק םעטנעבעיז

 ; םיכלמ יירד יד רעטנוא הכולמ עשיסרע
 , שוירד נּוא סעזיּבמאק , שרֹוּכ

 םישעמ עסיֹורג ענייז נּוא שירֹוּכ . ןעטיקס יד . ןעסקַאװ רעסרעּפ נּוא רידמ יד ןעגַאװ ןיֿפ

 יד רעּביא תֹונֹוחצנ ענייז (891--488) שוירד .(829 --591) סעויּבמַאק . (960--699)

 רעד ןיא ןָאיצַאינַאגרָא יד , ןעצנערג ערהיא נּוא .הכולמ סושוירד , דנַאל ןיא .תֹודירמ
 , ַארטסּוטַארַאז ןוֿפ ןָאיגילער יד .הכולמ רעשיסרעּפ

 עּפורג:רעקלעֿפ רענעגיא רעד ןּוֿפ ערייּב ןעמַאטש רעסרעּפ יד נּוא רִיַדָמ יד
 =ימימעס רעד ןּוֿפ .(רעשירַא רעדָא) רעשינַאמרעגיאָדְניִא רעד ןּוֿפ : ןעֿכעירג יד סָאװ
 ןעמּונרעֿפ טייצ רענעי ןיא טָאה עֿכלעװ ,רּוטלּוק רעשיטימעס רעד נּוא טלעוו רעש
 טָאהס ,דמערֿפ ןעוועג ײז ןענייז ,עטֿבישעג:טלעװ רעד ןיא ץַאלּפ ןעטסֿכעה םעד
 רעּביא ןעמײרּפשסיױא ךיז טעװ הָלָׁשְמִמ עשיטימעס יד יא םָא טָא זַא ןעזיוועגסיֹוא
 טלָאמעד ןענייז ןענַאמרעג-אָדְניִא יד ןוֿפ קילג םוצ ,טלעװ רעגילָאמעד רעצנַאג רעד
 ןעּבָאה עֿכלעװ --- עסַאר רעשילָאגנָאמ רעד ןּוֿפ -- ןעטיק ס יד ,ןעטערטעגֿפױא

 ךיז יװ . הָנְּכַמ רעטסערג רעד ןיא ןענַאמרעגדָאדניא יד יִא ןעטימעס יד יִא טֿבַארּבעג
 ?ֿפיֹוא טּפיֹוה יד ןעוועג זיא סָאד --- ? ןעטיקס יד ןוֿפ לַאֿפרעּביא םעד ןוֿפ ןעמער ּוצ
 ,קלָאֿפ סָאר זַא ,רָאלק ןעװעג זיאס .טלעװ רעגילָאמעד רעצנַאג רעד רַאֿפ עּבַאנ

 ןעּבָאה ךיוא טעװ ,ןעּבײרמרעֿפ ּוצ אנֹוש םענײמעגלַא םער ןעטָארעג טעוופ ןעֿפלעװ
 ןעּבָאה טַאהט עסיֹורג יד ,רעקלעֿפ עשיטַאיזַא עגירּביא עלַא רעּביא טֿפַאשרעה יד
 ןוֿפ טלעװ:רּומלּוק עגילָאמַאד עצנַאג יד טיהרעֿפ ןעּבָאה יז ,רִיַדָמ יד טרהיֿפעגסיױא
 , ןערעוו ּוצ טֿכַאמ:טלעוו ַא ןענַאמשעגרָאֿפ טצעי זיא יז נּוא ,גנַאנרעטנּוא



 ןוֿפ ןעּבילּבעג ןענייז עֿבלעװ ,רענייטש ענערעישרעֿפ ןיא ןעגנוצירקסיוא יד ןוֿפ 4

 'םינ ךָאנ 6 יד נּוא רִיַרָט יד ןענייז (.ק .ֿפ) 700 ויּב זַא :ןעמ טסייוו ,רּוׁשַא

 - טָאה רעהירֿפ זַא נּוא ,הכולמ ענעגייא ןייק טרהיֿפעג טינ נּוא גידנעטשטסּבלעז ןעוועג
: 

 - וא ,רימ ןעסייוו סעדנענעל עשיֿכירג ןוֿפ ,רִיַדָמ יד ייּב הכולמ ַא טעדליּבענּפיוא ךיז
 י"ג .יד --הֵזְניִנ נּוא ,ןעּבירטרעֿפ ןעטיקס יד טָאה םערַאסקַאיק ,ךלמ רעשידמ רעד
 .ןעמּונעגנײא --- טרָאטשטּפיוה עשירּושַא

  רעֿפיט לֵּבַּב נּוא רּוׁשַא ןוֿפ טייזןופָצ ףױא ןענעלעג ןענייז םֵרָּפ גּוא יֵדָמ
 יר ןעניו רעטעּפש .םַי ןעשיסרעפ םּוצ זיּב ןעשיּפסַאק ןוֿפ ,ןעיזַא םיֹורג ןיא
 =עג יז ןעּבָאה ׁשֶרֹוּכ גינעק רעײז רעטנּוא נּוא ןערָאװעג גידנעמשטסּבלעז רעסרעּפ
 רעּביא הלשממ רעייז טעטיירּבעגסיֹוא גוא ,רידמ יד רעּביא דנַאהרעּביֹוא יד ןענּואוו
 א ' / +  ,ןעױַארעדָאֿפ

 רער ןוֿפ םױרַא טמַאטש רע -- שרֹוּכ זַא ,ןעלהעצרעד םעדנעגעל עשיסרעּפ
 ,טֵבֵׁש ןעשיסרעפ ןעטס'בושח ןוֿפ ,ןעדינעמעחא ,עילימַאֿפ רעשיסרעפ רעטסניײֿפ
 עטסרעווש יד ןּוהט ּוצ רעסרעּפ יד ןעהטיינ דנענּוי רעד ןיא טגעלֿפ -- ןעדליגראסאּפ
 ּוצ ידּכ ,הָדּועֶס עסיורג ַא יז רַאֿפ טֿכַאמעג םעדֿבָאנ נּוא א עטסניררינ נּוא
 יװ נּוא ,ךיז ןעניֿפעג ייז דנַאטשּוצ ןעטקירדעג ַא רַאֿפ סָאװ ןיא .,קלָאֿפ ןייז ןעזייוו
 טַאה יױזַא טָא ,ערערנַא רעּביא ןעגיטלעוועג ּוצ נּוא ןייז ּוצ יד זיא סע םהענעגנַא
 ןעלָאז יז ךיז ּוצ ןעגיֹוצע גּוצ יז נּוא םגיהטּומרע ייז ,רעדירּב ענייז ףיֹוא טקריווענ רע

 | .ןעגנומהענרעטנּוא ענייז עלַא ןיא ןעֿפלעה םהיא

  ףעשידמ רעד ןוֿפ .בֹורק ַא ןעוועג זיא שרֹוּכ זַא : ןעלהעצרעד 2 עטִיַדָמ

 -  ,ןָארהט ןעֿבילגינעק ןעשידמ ןּוֿפ ׁשֵרֹוי ַא ןעוועג ּוליֵּפֲא גוא ,עיליטַאֿפ רעֿבילגינעק

 ,=סרפ יד טעדנירגעג גּוא גינעק ןעשידמ םעד עו עי = רע טאפ יי ּבעילּוצ ;
 ,עיֿברַאנָאמ עש"דמּו/

 ' ;רעידיל יד טימ הָמְחְלִמ ס'שרוּכ : רעביא םעדנעגעל לעיֿפ רהעז ןעריטסיזקע סע
 ןעידיל ץנַאג טָאה רע יװ ;ןעמּונעגניא ,םּוזע רק ,ךלמ ןעשידיל םעד טָאה רע יװ !
 ,םעררַאס ,טדָאמשטּפױה רעשידיל רעד ןיא גּוא הכּולמ רעשיסרעּפ רעד טימ טנינײארעֿפ !

 רע יװ ,לבּב טימ המחלמ סשרֹוּכ רעּביא (649) .טצעזעגנײרַא ּפַארטַאס ַא םענייז
 241--543 עטייז העָה (538) ןעמּונעגנייא טדָאטש יד לַאֿפנײא ןעגולק ַא ךרוד טָאה
 לַארטנעצ ןיא המהלמ רעטצעל ןייז רעּביא ךיוא ,ןעמֿבישעגטלעוו רעזנּוא ןּוֿפ 1 דנַאּב !

 ןּופ - םיטבש עשיטיקס יד ןּוֿפ רעניא -- ,ןעטעשוַאסַאמ יר טימ ,,ןעזַא ||
 המחלמ רער ןיא זיא שרֹוּכ שטָאה ,ןעמוקעג טינ םיהַא קירּוצ זיא שרֹוּכ רעֿכלעװ |

 ףבולמ עשיסרעּפ יד ךָאד יז ןעּבָאּה ,ןעמּונעגנייא םינ ןעטיקס יד גּוא ןעלַאֿפעג !

 | ,טרהירעגנָא םינ

 9 (ג"ח ?עטשעמ -טלעוו ידז
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 ,שרֹוּכ רעטנּוא עשיסרעּפ יד יװ ,הכולמ עסיֹורג ַאזַא ךָאנ זיא טייצ רענעי ןיּב

 ןעמּונעגנייא רונ םינ טָאה טרֹוּכ ,רהעמ ךָאנ .ןעװעג םינ םלעװ רעד ףיֹוא

 :ער ּוצ םּוג גּוא ןעריוינַאגרָא ּוצ טּונ יז טהימעּב ךיז טָאה רע רּונ ,רעדנעל לעיּפ

 ךייר ןייז ןעטלַאהעג ךיז םָאהס רעֿבלעװ ףיֹוא ,עגַאלדנורג עטסעֿפ יר .ןערעיג

 םנינײארעֿפ ןעוועג ןענייז עֿכלעװ םיטבש עשינַאירַא עסיֹורג יד ןעוװעג ןענייז ,(הבּולמ)

 גּוא תֹודָמ עּבלעויד נּוא ענייא נּוא ןָאיגילער ןייא ,ךַארּפש ןייא ךרוד רעדנַאננייא טימ

 יז ,רעסרעּפ יד ןעוועג ןענייז רעּבָא טֿכַאמ ןייז ןוֿפ דֹוסָי רעטסקרַאטש רעד .םיִנֲהְנִמ :

 גּוהָנ ןעוועג זיא םע יו ,םַאזרָאהעג נּוא גינעהטרעטנוא גניירטש ךלמ דעייז ןעוועג ןענייז

 ,טײהײרֿפ רעייז טימ םינ טריצלָאטשעג ןעּבָאה ייז ,רעקלעֿפ עשילַאטנעירָא עלַא ייּב

 ןענייז םעד ןיא :ּוא ,םיִכָלָמ ערעייז ןוֿפ טײקמַאזיורג ּוליפא טייקסיורג םער טימ רונ

 ןיק ןעװעג טינ ןענעװטסעדנוֿפ זיא גנורעיגער םישרֹוּכ . ןיילק גּוא םיֹורג ךיילג ןעוועג

 רעהעטשרָאֿפ סקעז ;גנּושרעה:טס ּבלעו ענייר ןייק ,עיטָאּפסער עטצענערגעּבנּוא

 ,םהיא ןע ּבענ בנּוא םהיא רעטנּוא ןענַאטשעג ןענײז; ןָאיצַאנ רעשיסדעּפ רעד ןוֿפ

 ןעּבָאה סקעז יד נּוא ,עֿבײלג רעטנּוא רעֿבײלג ַא ,רעטנעּבעיז רער ןעװעג זיא רע

 םעד ץּוח ַא . םיִצֲעֹוי עטסטנעהָאנ ענייז ןעװעג נּוא ךלמ םּוצ םירטוצ ןעײרֿפ טַאהעג

 ןעלדנַאהעּב ןעגעלֿפ עֿבלעװ ,םיִמָפֹוש עטסֿכעה ןעּבעיז ןוֿפ הטַאר ַא ךָאנ ןעוועג זיא

 .הָכלִמ רעד ןיא ןעגנּונדרַא נּוא עטֿבער רעּביא ןעגַארֿפ עלַא

 :רעֿפ עטנעהָאנ ערעייז ,רִֶיַרָמ יד רּונ טינ טלעדנַאהעּב טּוג ןעּבָאה רעסרעּפ יד

 ,גינעהטרעטנוא ןעוועג יז ןענייז עֿכלעװ ,רעקלעֿפ עשירַא טינ יר ּוליִפא רּונ , עמעדנַאװ

 ?נּוא םלַא דנַאל ןיא ךיז ײּב ןעזָאל טינ רעפרעּפ יד ןעגעלֿפ ןעטסריֿפ ענעמונעגנייא יד
 ,ןעצניװָארּפ ,עשיסרעּפ , ערערנַא ןיא ןעטסריֿפ רַאֿפ ןעֿבַאמ יז רּונ , ענעֿפרָאװעגרעט

 =עג ,רעטלַאװרעֿפ ןעשיסרעפ ַא טֿכַאמעג יז ןעּבָאה רערנָאל ענעמונעגנייא יר ןיא .נּוא

 הֹודָמ נּוא הָנּומֶא יד ,תֹוריֵרְמ ןייק ּוצ ןעזָאל ּוצ ּוצ םינ יֵדְּכ , לִיַח סעשיסרעּפ טלעטש

 ,ןעגנולהָאעּבָא יד .טרהירעגנָא טינ רעסרעּפ יד ןעּבָאה , רעקלעֿפ ענעמונעגנייא יד ןוֿפ

 הש ןעשיסרעּפ םעד ןעלהָאצ טֿפרַאדעג ןעּבָאה רעקלעֿפ עגינעהטרעטנּוא יד סָאװ
 .(4 םיורג טינ ןעוועג ןענַײז !

 , רעטָאֿפ ןייז ןּוֿפ רעסערג ךָאנ ןעמלַאהעג ךיז טָאה ,סעויּבמַאק ,ןוז ם'שרוּכ

 הּמחלמ רעד ןיא ,(298) ןעמהענוצנייא .םִיַרְצִמ ןעּבעגעגגײא ךיז טָאה םהיא לײװ
 ןייז טלָאװעג טָאה רע ,ןעֿפלָאהעג לעיֿפ ץסעויּבמַאק רעּכַארַא יד ןעּבָאה םירצמ טימ

 נ ,ָאגַאטרַאק ףיֹוא המחלמ טימ ןהעג נּוא ןעטײרּפשסױא םִי ן'רעּביא טֿפאשרעה

 ךיז רע טָאה געירק םער ןיא ןעֿפלעה טלָאװעג טינ םהיא ןעּבָאה רעקיניהֿפ יד לײװ

 ,ןַאלּפ ןייז ןוֿפ ןעגַאוטנע טהמע

 ,8--6 לטיּפַאק עט-ישעג רעשירוי רעד ןיא ןעּביֹוא העז ןעדוי טלעדנַאהעּב טָאה רע יו 4



 2 חל אי טאב

 67 , דנַאל ןיא תודירמ יד רעּביא תֹזיֹוהצנ ענייז ,שוירד .סעזיּבמַאק

 ןעמלַאה המחלמ ןעגנַאנעג זיא רע רעדייא .ףֹוס םעזיּבמַאק ןעוועג זיא גירעיורט
 ,(םידרעמס רעדָא) יידרַא ּב רעדּורּב ןייז ט'נרהענ ,הֶאְנַק ןוֿפ ,רע טָאה ,םירצמ טימ
 טימ ןעמַאווצ טָאה נּוא ,הָחיִצְר רעד טימ ןערעירֿפּוצנּוא רהעז ןעװעג זיא קלָאֿפ סָאד
 =ּורנּוא ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה דנַאל ןיא נּוא ,םעויּבמַאק ןיא ןעוועג רֵרֹומ ליח םעד
 זיא רע זַא טגָאזעג נּוא ,רעֿבילטסײג רִיַדָמ ַא טצּונעּב ךיז טָאה עגַאל רעד טימ .ןעה
 נוא ןעּבענעגנייא םהיא ךיז טָאה רֶקָׁש רעד ,םידרעמ --- םיידרַאּב רעט'גרהעג רעד סָאד
 םֶעזיּבמַאק ךיז טָאה ,רעגרָא ןוֿפ .ךלמ רהיא רַאֿפ טֿכַאמעג םהיא טָאה הכּולמ עּבלַאה ַא

 ,ןָאטעגנָא הָהיֵמ ַא ןײלַא
 ןייז טֿפרַאדעג טָאה ׁשַרֹוי ןייז נּוא ,רעדניק ןהָא ןעּברָאמשעג זיא םעזיּבמַאק

 רעשירינעמעחא רעד ןּוֿפ ,בֹורק רעטייװ ַא רענײז (שוירד)סיפסאטסיה שויראד
 .לַאֿפ םער זיא ,ןָארהט םעד ףיֹוא טצעזעג ךיז טָאה שֹוירַאד רעּבָא רעדייא ,עילימַאֿפ
 זיא'ם גּוא רנַאה ןייז ןיא גנורעיגער עצנַאג יד ןעּפַאחּוצנײרַא ןעננולעג ײדרַאּב ןעשי
 ךיז טָאה םּורַאד . ןעסיר ּוצ סיֹורַא דנעה ענײז ןּוֿפ יז טייּברַא עטֿבײל ןייק טינ ןעװעג
 ןעלַאֿפעּב ,םיִטָבְׁש סקעז עגירּביא יד ןּוֿפ רעהעטשרָאֿפ יד טימ טגינײארעֿפ שֹוירַאד
 36 ןעװעג טלַא טלָאמער זיא שוירד ,ט'גרהעג םהיא :ּוא ץַאלַאּפ ןייז ןיא ץײדרַאּב
 , רהָאײ

 .קילג ם'שוירד טדנעװעג ךיז טָאה טדיֹומ רעדָא ןעּבעל ס'יידראּב ןיא טינ רעּבָא
 םהיא ןענָאיצַאנ ערערנַא נּוא ריירמ יד ןעלעװ ּוצ : ןעוועג םציא זיא הָלֵאַׁש-טּפיֹוה יד
 ? ןעֿפרַאװרעטנּוא ןעלעװ גנּורעקלעֿפעּב עשיסרעּפ יד םהיא ךיז טעװ ּוצ ? םַאזרָאהעג ןייז

 םּוצ .דנַאל ןיא תֹוריִרְמ ןעּביֹוהעגנָא טשרע טצעי עקַאמ ךיז ןעּכָאה תָמֲאְּב נּוא
 ןייז ןעסעגרעֿפ טינ ךָאנ טָאה קלָאֿפ עש'לבּב סָאד .ןעוועג רֵרֹומ לֵבָּב טָאה ןעמשרע
 ןייז ןעּבעגנייא םהיא ךיז טעװ רַׁשְפֶא ,םריּבּורּפעג גּוא טײקגידנָאמשטסּבלעז עגירהירֿפ
 ,טייקגירעווש נּוא הימ עסיורג טימ רּונ טָאה שוירד ,.ןעגנַאלרעד ּוצ קירּוצ םײהײרֿפ
 טָאה ןֹוחְצִנ רעד .ןעמּונעגנײא לבּב ,ןעטֿכַאלש עגיטֿביט גּוא עסיֹורג ײװצ ךָאנ נּוא
 עסיֹורג ןייא טלעטשעגֿפױא טָאה רע ,טֿבַאמעג רעֿבז טֿפַאשרעה ןייז רעּבָא םהיא

 ןעזָאלרַאֿפ טנעקעג גיהּור ךיז טָאה רע רעֿבלעװ ףיֹוא ,רִיַדְמ טימ רעסרעּפ ןּוֿפ עעמרַא
 ,הדרמ ַא ןעּבױהעגנָא רּונ ךיז טָאהס ּואוו םּומעמּוא ןעזײװ ךיז ןענעלֿפ עֿבלעװ גּוא

 ןיא גּוא ,הדירמ עסיֹורג ַא טליטשעגנייא טָאה ןרעהדלעֿפ ם'שוירד ןוֿפ רענייא
 מָאה רעֿכלעװ סעטרַאַארֿפ רֶיַדְמ םעד ןעגנַאֿפעג ןעמּונעג רע טָאה טֿכַאלש רעד
 גּוא ,גינעק ןעש'ירמ ןעמשרע םעד ,סערַאסקַאיק ןּוֿפ םיֹורַא טמוק רע זַא טגָאזעג
 ,ןערָאװעג ןעגנַאהעג זיא םעטרַאַארֿפ , רעגנעהנַא ךס ַא ןענוֿפעג ירמ לייהמ ַא ןיא טָאה
 - .ןעטלַאהעג ןעגנַאֿפעג גנוטסעֿפ ַא ןיא רעֿפלעהטּפױה ענייז גּוא

 ץניװָארּפ רעד ןוֿפ ,רֵרֹומ רִיַדְמ ַא , רענייא ךָאנ טַאהעג טָאה ףֹוס ןעּבלעז םעד :
 ,איק ןוֿפ רעילגטימ ַא רַאֿפ ןעּבענעגסֹוא ךיֹוא ךיז טָאה רעֿבלעװ ,ןעיטרַאנָאז -



 5 עט לע
 יי 1

 .עטֿכישעג:טלעוו יד 0 68

: 
 ' ,ןעיטרַאּפ : ןיא תודירמ ןעוועג ןענייז טייצ רענעגייא רער ןיא ,עילימַאֿפ םערַאסק

 םששוירד נּוא ,ַאּפסַאטסיװ ,רעטעֿפ ם'שוירד רעֿכלעװ ,ַאנַאיגרַאמ גּוא ןעינַאקריה

 ,טֿכַאמעג גינעהטרעטנּוא גנּורעקלעֿפעּב יד נּוא טליטשעגנייא ןעּבָאה ןעּפַארמַאס/

 ןעּבָאה עֿכלעװ ,לעיֿפ ןעוועג ךיֹוא ןענייז אָפּוג רעסרעּפ יד ןעשיווצ ּולֵיַפֲא גּוא
 ןוֿפ ןעמּוקעגסױרַא טינ זיא רע לייוו ,ךלמ ַא רַאֿפ ןישוירד ןעמהענינָא טלָאװעג טינ
 { .טרעיגער ןנַאד זיּב טָאה עֿכלעװ עילימַאֿפ ם'נעירינעמעזַא ןוֿפ עיניל רעּבלעז רער

 ,ײררַאּב ןּז ןעטיגרהעג םישרֹוּכ רַאֿפ ןעּבעגעגסיוא רעסרעּפ ַא ךיז טָאה 3
 .ןשֹוירד ןעגעג המחלמ ףיֹוא סיֹורַא נּוא ליח סיֹורג ַא ךיז םּורַא ןעמּונעגנעמַאזּוצ טָאה
 רעסרעּפ ענייז טימ ײררַאּב ןעשלַאֿפ םעד שוירד טָאה רִיַדְמ יד ןּוֿפ עֿפליה רעד טימ

 ינעמרַא ןיא הָדיִרְמ יד טליטשעגניײא ךיֹוא רע טָאה ןֹוחְצִנ םעד ךָאנ ,ןעמּונעגניײא
 : .רעטרע ערעדנַא ענעדעישרעֿפ ןיא ךָאנ גוא

 .ליח ןעגיטֿכיט ןייז קנַאד ַא דנַאל םָאְד ןעגיהּורעּב ּוצ ןעגנולעג זיא ן'שֹוירד
 טֿבױניה רעד ןיא ,ןעזָאלרעֿפ טנעקעג ךיז רע טָאה ןעלַארענעג גּוא ליה ןייז ףיֹוא
 ןײלַא ןענייז םיכלמ עלַא ..םיִבָלְמ ערערנַא עלַא יו שרעדנַא טרהיֿפעג שֹוירד ךיז טָאה
 רעד ןיא ןעגנַאגעג גּוא ליח רעײז ןּוֿפ עצטיּפש רעד ןַא ןענַאטשעג --- ךילנהָאװעג ---
 .ןע ר ײלַא ןערעהדלעֿפ ענייז ףיֹוא טֿפָא רהעז ךיז טגעלֿפ שֹוירד גּוא ,המחלמ
 ןנַאד ויּב ןענייז עֿבלעװ ןעצניוװָארּפ ענעמונעגנייא עלַא זַא ,ןעֿפלָאהעג ץשֹוירד טָאה סָאד
 ןערָאװעג ןעדנּוּבעגּוצ טסעֿפ ןָא טְציא ןוֿפ ןענייז ,עשיסרעּפ רעֿביז ףיֹוא ןעוועג טשינ ךָאנ
 ײעג טינ ןעקנַאדעג רעד רהעמ ּוליֵפֲא טָאה רהיא ןוֿפ ךיז ןעײרֿפעּב ןוֿפ גּוא ,ןעיסרעּפ ּוצ
 , ןעצניװָארּפ עשיסרעּפ ןעּבילּבעג גירנעטש ףיֹוא ןענייז יז ,ןייז טנעק
 יז טָאה טיי=חָרְוִמ ןיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעּב זיא טײקרַאמש םנעיסרעּפ :
 לייהמ ַא : ןעּבָאה אָרֹומ ןעֿפרַאד לָאז יז ןעמעװ רַאֿפ טַאהעג טינ םיאנֹוש ןייק שַעְמַּב
 םעטרַאס קַאי ךיימ םעד ייּב ןעגנּוטסעֿפ יד ;ןעיסרעּפ ּוצ טרעהעג טָאה ןעידניא
 ערערנַא וא ןעטענַאסַאמ יר ןוֿפ לַאֿפעּב םעד ןענעג טצישעג ןעיסרעּפ ןעּבָאה
 ןעֿכלעװ ,ץענערג רערעֿכיז ַא ןעװעג ךיֹוא זיא זַאקיֹוק .רעד .רעקלעֿפ ענרערנַאװ
 ןעוועג ךיוא טייזופָצ ןוֿפ ָאולַא זיא יז ; ןהעג רעּבירַא טנעקעג טינ טָאה אנוש ןייק
 ייגע םעד נּוא םַי ןעצרַאװש םעד טַאהעג יז טָאה טייז ביִרֲעְמ-ןופצ ןּוֿפ ,טרעֿכיױזרעֿפ
 רעסרעּפ יר ןעּבָאה םימי יר ןּוֿפ םענערּב יר .ןעצענעדג ערעֿבז סלַא םי ןעשיא
 =נייא טינ יז ךיז םָאה הֶלָׁשְמַמ רעייז ןעטיירּבסיוא םימי יד רעּביא ,ןעמונעגנייא
 :םיֹוא טינ ןעצנערג ערהיא ןעיסרעּפ טָאה שוּכ ןוֿפ גוא םירצמ ןּוֿפ רעטייוו .ןעּבעגעג
 ,רעסרעּפ יד ןעגעג ךילדנײרֿפ טינ ןעוועג וליפא ןענייז ר עּב ַארַא יר ,טעטיירּבעג

 ערמערֿפ : גנַאלרעֿפ םער ןוֿפ ןעוועג םייוװ ךָאנ יז ןענייז טייצ רענעי ןיא רעּבאה

 , ןעטהענּוצנייא רעדנעל נּוא רעקלעֿפ



 יא 5 0( יא א א יי א 1
 י יז סב לי

: 

 69 ,הבּולמ רעשיסרעּפ רעד ןיא ןָאיצַאזַאנַאגרָא יד

 ,טניהּורעּב ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ,טרעהעגֿפױא ןעּבָאה רנַאל ןיא תֹודיִרְמ יד זא
 .ןעננּונררָא עיינ ןעֿכַאמ ּוצ נּוא ןעריזינַאנרָא ּוצ דנַאל סָאד ןעּבױהעגנָא שוירד טַאה-

 .ןעּפַארטַאס :רעדָא ,ןעצניװָארּפ ןיא טלייהטעגנייא רע טָאה דנַאל עצנַאג סָאד
 =רעּפ ןעוועג ןענייז ןעּפַארטַאס יד ,ּפַארטַאס ןייא ןעסעזעג זיא ץניווָארּפ רעדעי ןיא:
 { .עילימַאֿפ רעשיסרעּפ ר'בּושח ַא ןוֿפ רעדָא , עילימַאֿפ רעֿכילגינעק רעד ןוֿפ ,רעס

 ןעּבָאה עֿבלעװ ,(םירש) עטמַאעּב ערעֿבעה ךָאנ ןעוועג ןענייז ןעּפַארטַאס יד רק ביא
 םגינעק םער ךָאנ ןעצניװָארּפ ערעייז ןערהיֿפ ןעלָאז ןעּפַארטַאס יד זַא ,ןעּבעגעג גנּוטֿכַא
 | . ןעלדנַאהעּב ךילרהע קלָאֿפ סָאד ןעלָאז נּוא ,ןעליוז

 םגינעק םעד ,ףױרַאד טעטֿכירעג ןעװעג זיא קיטילָאּפ עטסגינייװניא עצנַאג יד 'ׂ
 םּוטעמּוא ךיז לָאז ןֹוצָר ןייז ; ןעלעטש ּוצ םיֹורַא םּוטעמּוא ,טֿכַאמ ןייז ,ןָאורעּפ
 ,ןערעװ טנעקרענַא ןעמעלַא ןוֿפ גּוא ןעלהיֿב ,

 ,ךיז ןעּבָאה ,רעקלָאֿפ עגינעהטרעטנּוא ענערעישרעֿפ יד זַא ,ךיז טהעטשרַאֿפ'ס
 ,טסייג םענעגייא םעד ךָאנ ,גידנעטשטסּבלעז טנעקעג םינ ,גנּורעיגער ןיִמ ַאזַא ייּב
 גנורעיגער יד ףיוא טקּוקעג ריִמָּת ןעצניוװָארּפ יד ןיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד ; ןעלקיוומנע
 ,הָלְׁשִמַמ ער מערֿפ ַא ףיוא יוצ

 זיא ץניוװָארּפ רעדעי ןוֿפ ןעטלַאהרע טָאה גנּורעיגער יד סָאװ ןעגנּולהָאצּבָא יד
 יו טמיטשעּב גּוא טצַאשעגּכָא רימּת טָאה גנורעינער יד . עגילעֿפּוצ ןייק ןעוועג טיצ
 =רעּפ יד ןעּבָאה ,רעּבָא טקירדרעטנּוא ץנַא ג .ןעלהָאצ ףרַאד ץניװָארּפ עדעי לעיֿפ

 ענעמּונעגנייא ערעייז ןיא ןענָאיצַאנ נּוא רענהָאװניײא עטלַא יד םינ לָאמנייּק רעפ
 רעטעּפש ּוליֵפֲא ןעּבָאה'ס עֿבלעװ ןיא ,רעקלעֿפ עֿכלעוַא ןעװעג ןענייזיס . רעדנעל'
 ענעגייא ערעיו טשרעהעג ךיֹוא --- ןעמּונעגנייא יז טָאה ןעיסרעּפ זַא ,ה ,ר---
 . רערהיֿפ

 י;:ס רעועיגילער ןיא יַאס ,דנַאל ןיא דנעגעגטּפיוה יד ןעּבעילּבענ זיא לָבְּב
 ןעּבָאה רעסרעּפ יד רעדייא ןעװעג רעהירֿפ זיא יז יװ --- טֿכיזניה רעֿבילטלעװ ןיאז
 םקנּופ:לעטימ רעד ןעוועג זיא 'םֶליֵעע ץניװָארּפ רעש'לבּב רער ןיא . ןעמּונעגנייא יז
 זיא --- ןֶשּוש --- "טרָאטש ןעיליל, יר ; ןעיסרעפ ץנַאג נּוא לבּב רַאֿפ הָכּולְמ רעד ןּוֿפ

 ןענוֿפעג סָאװ תוברוה יד .םיִכָלְמ יד טנהָאװעג ןעּבָאה םרָאד ,ץנעריוער יד ןעוועג:
 ןיא טניֿפעג ןעמ סָאװ ןעצַאלַאּפ עֿכילגינעק יר ּוצ ךילנהע רהעז ןענייז םרַאד ךיז
 ,לבּב נוא הָוָניִנ

 ץנַאג ךרּוד ּוליפא שטָאח -- לַכֵׂש ןעֿפעיט טימ גּוא עינרענע רעסיורג טימ :
 ?עג ךרוד טָאה רע ,דנַאל עצנַאג סָאד טגינײארעֿפ שוירד טָאה --- לעטימ עכאֿפנײא
 עלַא ןיא .ןרעדנַא םּוצ קע ןייא ןּוֿפ ,דנַאל עצנַאנ סָאד ךרוד געװ ןעסיורג ַא טרהיפ
 ןענייז ןָאיצַאטס רעדעי ףיֹוא ,ןעגנוטסעֿפ םיֹוּבעגסיוא רע טָאה ןעטקנּופ עגיטֿביוװו
 עֿבילגינעק יר ןעגַארט ּוצ רעדנַאנרעֿפ יֵדְּכ , םיִחו:ׁש עֿבילנינעק גיטרעֿפ ןענאטשענ דומפש

1 

 פ

 בע א .רד- בא, יט י:א יד הר ר 5 יראה = א טע.י 2 שי; שט,יש .,1 סי. טא א
 0 : 7 4 : יא לא 5 א יי יצא 2 יש א יי היי ,עייא א 2 6 יי :

: 4 



 יי

  רּונ להעֿפעּב םער ןעגָארטעג טָאה ַחיִלָׁש רעדעי .רנַאל ןעצנַאג םעד ןיא עלהעֿפעּב
 =רָאד םעד ןעּבעגעגרעּביא םהיא רע םָאה טרָאד ,ןָאיצַאטס רעטסטנעהַאנ רער ּוצ ויכי

 ; רער ּואװ טרָא םּוצ זיִּב ןעגָארטעג םהיא 4 חילש רעטייװצ רעד ;חילש ןענימ
 . ןעמּוקעגנָא זיא להעֿפעּב םגינעק םער ויּב ,.װ .ז .א ןענַאטשעג זיא חילש רעטירד
 =ע ה רעקירָאטסיה רעשיֿבירג רעד 0 ןוֿפ ןעקע עלַא ןיא ןערָאװעג טנַאקעּב גּוא
 =ילטקניּפ נּוא ערעֿביג ַא ןעלעטשּוצרָאֿפ ךיז ךילנעמנּוא זיא'ס זַא ,טלייצרעד טָא דָא ר
 טייצ טָאה דנייֿפ רעד רערייא .ךלמ ןעשיסרעּפ םעד ןּוֿפ תֹוחילש יד יװ תֹוחילש ערעֿכ

 גיטרעֿפ ןעטַארלָאס דנעזיומ ןהעצ ס'שוירד ןָאש זיא ,ליח ןייז ןעֿפורּוצנעמַאװצ טַאהעג
 =ץנַאל רנעזיֹוט ייװצ נּוא רעטייר דנעזיֹומ ייווצ ךָאנ יז ּוצ נּוא ,געירק םוצ ןעװעג
 .רעגערמ

 ענערלָאג טרהיֿפעגנייא טָאה רע .הֶכאָלְט גּוא לעדנַאה טצימשעג טָאה שֹוירד
 ןעמ עֿכלעװ ,(הטרעוו ןעגידלעּבור 10:/  ןוֿפ רהעֿפעגנּוא ,סע קיירַאד) תֹועַּבְמַמ

 םער טֿבַארּבעג ןעצטּונ לעיֿפ רהעו ןעּבָאה עֿכלעװ נּוא , ןעמּונעגנָא םּומעמּוא טָאה
 ו ,טרעטײרּברעֿפ גּוא טרעגנירגרעֿפ םהיא ,לעדנַאה ןעשיסרעּפ

 .=רעּפ ן'רַאֿפ ברק אש עקרַאטש ַא ןעוועג ךיֹוא זיא הָנּומֲא עשיסרעּפ יד
 =רָאֿפער ײָארטסו םַארַאזװ םנייש סע יװ טָאה (יק ,8 500) םייצ רענעי ּוצ ,קלָאֿפ ןעשיס
 | ,ןָאיגילער:רּוטַאנ עשיסרעּפ עטלַא יד טרימ

 רעד ןּוֿפ הָרֹוּת יד) "ַאטסעװַא, ְךּוּב ןעגילייה םעד ןיא א טרעוו'ס יװ
 רעמטּוג ַא רענייא :רעטסיינ עסיֹורג 9 טלעוו יד ןערהיֿפ ,(ןָאיגילער רעשיטסּוטַארַאז
 ,(ידזֹומרַא, רעדָא) "ַאדזָאמָארֹוהַא, טסייה רעטשרע רעד ,רעטֿכעלש ַא רערעדנַא רעד
 ףרַאד םהיא ,טײקֿבילרהע נּוא םמּוגסערלַא ןּוֿפ נּוא טײקגיטֿכיל ןוֿפ טָאג רעד זיא
 ךילרהע'נַא םימ ,טייּברַא רעגיסיײלֿפ טימ טּפיוהרעּביא ,טיײּברַאדרע טימ ןענעיד ןעמ

 רער זיא רע ,,(ןַאמירהַא רעדָא) "סֹוינַאמָארגַא, טסייה רערעדנַא רעד . תָמָא נוא ןעּבעל

 ןוֿפ נּוא רָּבְרִמ רעד ןּוֿפ ,טײהנעּברָאדרעֿפ גּוא ,זײּבסעדלַא ,שינרעטסניֿפ ןוֿפ טָאג
 שלַאֿפ , לױֿפ ןייז לָאז שנעמ רער זַא לי רע ,םָי םענע .לאקנ רערָא ,ןעטדיֹוט םעד

 ליװ רעדעי ;געירק רעגידנעטש ַא זיא רעטָאג עדייּב יד ןטשיווצ ,ןעּברָאדרעֿפ גּוא
 . ןענעיר ןעמ לָאז םהיא רּונ נּוא ,טלעו רעד ףיֹוא טָאג ַא ןייז לָאז ןיילַא רע זַא
 ךָאד רע ןעק ןענעװטסעד ןוֿפ ,ןעטֿכעלש ןוֿפ רעקרַאטש זיא טָאג רעטּוג רעד שטָאח

 זיא רַאֿפרעד ,ןעגניירּבמּוא םהיא נּוא ןעטֿכעלש םעד ןעצנַאג ןיא ןעמהעננייא טינ !

 רערעי זַא ,טרהעל ײַארטסּומַארַאזװ .געירק רעגיּבייאינַא יז ןעשיווצ געירק רעד
 ןעטּונ םעד ןעֿפלעה ּוצ םערֿכרוד ידּכ ,געװ ןעמּוג ןיא ןהענּוצ ,בִיּוחְמ זיא שנעב

 ,ןֹוהצִנ םּוצ ןעמּוק רעֿביג לָאז רע ,ןעטֿכעלש םעד טימ המחלמ ןייז ןיא טָאנ
 ,טָאה רע הטרעוװ ַא רַאֿפ סָאװ שנעמ רער ָאולַא טסייװ ךָאנ ערהעל רעד ךָאנ

 ,ןעוהט ּוצ טָאה רע סָאװ טסייװ ,טלעװ רער ןיא טמהענרעֿפ רע ץמַאלּפ ַא רַאֿפ םָאװ



 יע יי "יג אז יי יב יי בע

 10 שי שא ָאמ

 ,םלעקיװטנע רעטײװ גוא רעטײװ ךָאנ ךיז טלָאװ הָכּולְמ (עניד'חְרְוַמ) עשילַאטנעירָא

 ער ןוֿפ גנולקיוומנע ראש עטלַא יד טגידנעעג ךיז טָאה ץשוירד טימ -

 / ןײק חרמ ןוֿפ ;ץַאלּפ םעינַא ףיֹוא ךיֹוא רעּביא ךילֿבָאזטּפױה ךיז טגָארט עטֿביש -
 .םי ןעשידנָאללעטימ םעד ןוֿפ סעגערב יד ףיֹוא תיב ןוֿפ סעגערּב יר ןוֿפ , ביִרֲעמ :

 על ןע יה ירא גיטֿביװ 2 ןעד עג זיא ןָאינילער עשיסרעּפ יד

 עֿפ עטעטיּברַאעּב ןהעש טנעגעגעּב א נוא ריִמָּת רעסרעּפ יד ייּב ןעמ טָאה

 םישוירד ןיא טָאה רנַאל םָאד ,רעדעס נּוא רענמרעג ,רענטרעגניװ עסיֹורג ,רעד

 .עסיורג יד זַא ךילגעמ רחעז זיאס .ךיז ןעלקיווטנע נּוא ןעהעילּב ןיא ןעטלַאהעג טייצ

 - ןערעירֿפוצ ןעװעג ןעטלָאװ םיִכָלְמ עשיסרעפ יד ןעװ ,םריטסיוקע םייצ עגנַאל ַא גּוא

 =נײא רעדנעל עינ טלָאװעג טינ נוא ײז ּוצ טרעהעג ןעּבָאה עֿכלעװ רעדנעל יד טימ

 רעטיװ נּוא רעטייװ ץלַא ןעטײרּפשסױא הָלָׁשְמָמ רעיײז טלָאװעג רעּבָא ןעּבָאה יז . ןעמהענ
 : ,הָלֵּפַמ רעיײז ּוצ טֿכַארּבעג טָאה סָאד גוא

 וי טָאה רע .ׁשֵרֹוי ם'שרֹוּכ ןייז ּוצ טסַאּפעג וי טָאה שוירר

 | / רעבַא . א ּוצ ר /ג נּוא טצישעג ,טריזינַאגרָא נּוא םגיטסעֿפעּב

 :עג יה רומ ם"ײצ ע"נ א רּונ םינ ןָא ךיז םּביֵה סע ן א טימ ם ןאהשש רוי ייַּב



 זע.

 .עטבישעג עשיבירג יר

 ..לעטיּפאק סעטשרע)
 -/י טבמב

 . ןעטייצ עטסעטלע ! 7
 עק

 ץטסעטלע יד ,גנורעדנַאװנײא עשיֿבכירג יד ,דנַאל ןוֿפ .רעמקַארַאֿ נּוא עגַאֿל ירד

 . רּוטלּוק רהיא נּוא טייצ (עשינעקימ רעדָא) עשיארעה יד , רּוטלּוק גּוא ןָאיגילער עשיֿכירג

 ןיא רּוטלּוק עשיֿבירג יד .טייצ עשירעמָאה יד , עמעטש עשיֿכירג יד ןוֿפ גנּורעדנַאװ יד

 סנָאיצַאזינָאלָאק יד ,טייצ רעשירעמָאה ןיא ןָאיגילער יד .טייצ רעשירעמָאה רעד

 טרעדנּוהרהָאי סָאד . ןעגנּורעדנערעֿפ עסיֹורג יד ןּוֿפ (עט+7) טרעדנה וי סָאד ,טייצ

 , גנוגינײארעֿפ 7 ןוֿפ = :6) 1

 2 יא
 םער ןוֿפ גיגנעהּבָא רהעמ ץלַא םע זיא ; טלעקיווטנע זיא קלָאֿפ א רעגינייװ סָאװ :

 ,קלָאֿפ ןרעּביא טשרעה רנַאל ןוֿפ רעטקַארַאֿכ רעד ;טנהָאװ סע ןעֿכלעװ ןיא ,דנַאל
 סָאװ ,ךיז טלעקיװטנע קלָאֿפ ַא רהעמ םָאװ ,םהיא ףיֹוא לעּפמעטס ןײז ףיֹורַא םגייל
 םעד ךיז ןוֿפ ּבָארַא רהעמ נּוא רהעמ ץלַא סע טֿפרַאװ טרעװ טסייג ןייז רעקרַאטש
 ַאוַא ּוצ רעּבָא ;םהיא רעּביא טשרעה םע ןיא ,דנַאל ןייז ןוֿפ עַבֶט רעד ןוֿפ ךָאי
 םעד ןיא זַא ,ךילריטַאנ ץנַאג ָאזלַא זיא'ס .טעּפש טשרע ץקלָאֿפ ַא טמוק רנַאטשוצ
 דנַאל םעד ןּוֿפ רעטקַארַאֿכ םעד ןעמ טנעקרעד קלָאֿפ םענעי רערָא םעד ןוֿפ טסײג
 רעד ןוֿפ גיגנעהּבא זיא קלָאֿפַא ןוֿפ עַבָּמ יר טייוו יו .סױרַא טמוק סע ןענַאװ ןוֿפ
 ,ןעֿכירג יר ייּב םיֹורַא ןעמסעּב םַא ןעמ טהעז ,דנַאל ןייז ןוֿפ עבמ
 ּבענ א ןיא ,גיטרַא:לעסעק ןעצנַאג ןיא םיֹוא טהעז ראט 4

 ןענייז רערלעֿפ עֿבַאלֿפ ,עטיירּב .לָאהט ןערעי םּורַא גּוא םּורַא גרעּב גּוא ןרעדנַא

 רַפ ַא ןּוֿפ טלעטשעג ןעמַאװצ יװ סיוא ָאולַא טמוק דנַאל סָאד .,ָאטינ רָאנ שַעְמִּכ
 ןיילק ַא יװ ךיז זיא ,לָאהמ רעטצענערגעגּבָא רערעי ,קיטש רערעי גּוא ,רעקיטש
 עשיֿבירג סָאר טֿבַארּבעג טָאה רנַאל ןוֿפ עבט יד ,ךיז רַאֿפ לעטלעוו טצענערגעגּבָא;



 73 .רנ-ל ןעציֿבױג ןוֿפ רעטקַארַאֿכ בוא עגַאל יד

 ,עניילק לעיֿפ ןוֿפ םלעטשעג ןעמַאװצ יװ ןעוועג ךיוא זיא םע זַא ,ּוצרעד קלָאֿפ

 קי עדנעּבעל , גירנעטשטסּבלעז ,ךיז רַאֿפ
 םיי:הֶרְוִמ ףיוא : םיִמַי םימ טלעגנירעגמּורַא ןעטייז יירד ןוֿפ זיא דנַאלנעֿבירג = !
 ףױא גוא רעשיטַאירדַא רעד טייביִרֲעַמ ףױא ,םי רעֶשייִגָא רעד טנעיל
 ?םיֹוא ןײרַא ךיז ןעהיצ רעטרע לעיֿפ ןיא ,םי רעש לעמימ רער טיייםֹורָב
 :ַאה עטּוג לעיֿפ ךיז ןעניֿפעג'ס עֿבלעװ םּורַא --- ןירַא דנַאל ןיא םימי יד ןוֿפ ןעסילֿפ
 ץנַאג ןָאש לָאזס זַא ,ּוצרעד קלָאֿפ עשיֿבירג סָאד טֿכַארּבעג טָאה סָאד .סנעֿפ
 ןעהימעּב ךיז נּוא ,םהיא ןוֿפ ןעצמונ ןעכז ,םַי ןףיֹוא ןערהָאֿפ ןעּביֹוהנֶא הירֿפ
 יי = = ,ןערהָאֿפ ּוצ רע ּביר ַא םהיא

 םימ) רעטעמָאליק טַארדַאװק 71,896 :( א דנַאלנעֿכירג ןוֿפ חַּמֶׁש רעצנַאג רעד
 םּוצ סױרַא ןעמּוק עֿבלעװ סעגערּב יד ןּוֿפ חמש רעד ,('םָאליק .ק 81,593 ןעלוניא יד
 ןיא . םענערּב-םי לעיֿפ יֹוזַא טינ טָאה ַאּפּוריא ןיא דנַאל ןייק ,מ--ק .ק 3,100 זיא םי
 לעטימ ןיא ,ט---ק 5 ןעועג םי ןוֿפ טקנּופ עטסעטייוו רעד זיא דנַאל ןוֿפ טייז:םורד
 , ט--ק 109 ןֹופָצ ןיא נּוא 60 רנַאלנעֿבירג

 0 :בלַאה ןעשינַאקלַאּב םעד ןוֿפ לייהט:םורד םעד טמענרעֿפ דנַאלנעֿבירג
 עֿכלעװ ,םַאדניּפ גרעּב יד ךיז ןעהיצ םייז חרזמ-םורד זיּב טייז בירעמ-ןופצ ןוֿפ
 רוה גרעּב יד ןענייז רעּבָא ךילטינשֿברּוד .ְךיֹוה רעטעמ 2,500 זייוו רעטרע ןענייז
 4 ,רעטעמ 16--1800 ןוֿפ

 ןעמ טהעז טלָאמעד ,םֹורד ּוצ םיִנָּפ םעד טימ גרעּב יד ףיֹוא ךיז ןעמ טלעטש
 ; ךייט רעסיורג ַא טֿפױלס ןעֿבלעװ ןיא לָאהט ןערַאּבטֿכורֿפ ַא --- טייז חרזמ -- סקניל

 טהעז ---טייז בירעמ -- סטֿכער גּוא (86:8) ןעילַאסע ה ט טפייה דנעגעג יד !
 סַאדניּפ יד טימ לעלַארַאּפ ךיז ןעהיצ עֿבלעװ ,ןעלָאהט נּוא גרעּב לעיֿפ טימ דנַאל ַא ןעמ
 דנענעג יר ויא סָאד :רעדלעװ טימ טקעדעּב טֿכידעג ןענייז גרעּב יד נּוא גרעּב
 עלעטימ סָאד --סַא ל עה טגעיל רנעגעג רעד ןוֿפ רעגירדעינ ,(םעוצטּפ סּוריּפע

 ןרעּביא טגנעה לעמיה רענייש ַא . רנעהיצנַא נּוא ןָאש רהעז זיא דנַאל סָאד . דנַאלנעֿבירג

 עטוג עסיורג ,שיֿפ לוֿפ ךיימ ַא ,ָאד ןעסקַאװ תֹואּובְּת עגיטרַאנעדעישרעֿפ , דנַאל

 ,דנַאל טשטנעּבעג ַא :טרָאװ ןייא טימ ,רעדלעװ
 ךרוד ןעייוצ ףיֹוא טלייהטרעצ דנַאל סָאד זיא טייז:םורד ּוצ ּבָארַא רעגעירדעינ ּו
 בירעמ ןײק חרומ ןוֿפ דנַאל םָאד ךרֹוד ךיז טהיצ רעֿכלעװ םי ןעשיטנירָאק םעד
 רעד -- ם'דנַאלנעֿבירג ליײהט עדייּב יד טגינײארעֿפ ררע סַאּפ רעלָאמש ַא רּונ ---

 טסיה ,םי ןעשיטנירָאק ןוֿפ םֹורד ּוצ רעגירדעינ טגעיל רעֿבלעװ דנַאל ןּוֿפ לייהמ
 ?עישרעֿפ ןיא ךיֹוא טלַאֿפרעצ וענַאּפעלעּפ רעד ,"זענָאּפעלעּפ, רעד ןענײמענלַא ןיא

 רימ טי עלייהט:טּפיֹוה יד ןוֿפ .עלייהט ,עטלײהטעגּבָא ךיז רַאֿפ רערעדעי ,ענעד

 .ןערייר ּוצ ןעּבַאה רעטעּפש ךָאפ = }



 ,עטֿפישעג:טלעוו יר

 סָאװ םיִמַי יד ּבעילּוצ ,רעניסעמ ַא רהעז דנַאלנעֿבירג ןיא זיא טַאמילק רעד
 םומעמוא טינ זיא אֵפּוג דנַאל ןיא רּונ ,ןעטײז עלַא ןּופ דנַאל סָאד םּורַא ןעלגניר
 ןעשיװצ רעישרעטנּוא רעד יב םּוצ ,זיא םיֹורג ץנַאג .ךיילג טַאמילק רעד
 =ןעֿפלַא ןעשירַאקרַא ןיא טַאמילק םעד נּוא ןעינעסעמ ןיא טַאמילק םעד

 .(זענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא ךיז ןעניֿפעג ןעלײהט-דנַאל ערייּב יד שטָאח) ,דנַאל

 ןעדעישרעֿפ ,םיִטְבָׁש עשיֿבירג יד ןענייז (.ק .ֿפ) דנעזױטרהָאי ןעטירד ןיא ןָאש
 , =ּבלַאה ןעשינַאקלַאּב םעד ףיֹוא ןעמּוקעג זײװסעינַאּפמָאק עצנַאג ,ןרעדנַא ןוֿפ רענייא
 ',בלַאה םעד ןוֿפ טײז:ןופצ ןיא ןעטלַאהעגֿפיֹוא ךיז יז ןעּבָאה םייצ עגנַאלַא ,.לעזניא
 ןעמײצרעֿפ טָאה ָאד זַא ,םיִנָמיִס לעיֿפ ךיוא טציא ךָאנ טניֿפעג ןעמ ּואװ --- לעזניא
 ןיא טצעועּב רערערנַאװנײא יד ךיז ןעבָאד םעדֿכָאנ -- ןעּבעל-רוטלוק ַא טריטפיזקע

 .ףעיל ַאסע הם לָאהט --- ןעטנָאמרעד ןָאש --- ןערהַאּבטֿכּורֿפ רהעז םע
 םַאהעג ןעּבָאה ןעֿבירג יד זַא ,ןעלהעצרעד םעדנעגעל עשיֿבירג עטסעטלע יד

 "רע גסַאלע פ, יר טצעועּב ןעטשרע םּוצ ךיז ןעּבָאה ןעילַאס ע הט ןיא זַא ,הֶלְּבַקְב
 יז וַא ,טּבױלנעג ןעּכָאה ןעֿבירג יד זַא ,רימ ןעניֿפעג סערנעגעל ערעטעּפש יר ןיא

 ןעװעג םייה רעייז עקַאט זיא ָאד רונ ,רעקלאפ עמ עטרעדנַאװעגנייַא ןייק טינ רָאג ןענײז
 םינ לָאמ ןייק טָאה "רעסגַאלעּפ, קל ָאֿפ ןייק זַא : ןעמ טסייװ טציא .ןָא גיּבייא ןוֿפ
 :ַאקלַאּב ףיֹוא טרעדנַאװעגניא ןעסיֹוא ןיֿפ ןענייז ןעֿבירג יד זַא נּוא טריטסיזקע
 | טאש .לעזניא-ּבלַאה ןעשינ

 חדְוִמ-ןֹופִצ ןּוֿפ ,םיִּמָבְׁש עשיקַארט ןרערנַאװּוצנײא ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה'ס זַא
 ןוֿפ ,םיטבש עשיריליא נּוא .,דנַאלנעֿכירגלעטימ ןיא א ועּב ךז נּוא ,םייז
 ,םּוריּפע :ןיא ,דנַאל ןוֿפ טיישברעמ ןיא ןעצעועּב ךיז נּוא ,טייז בֶרֲעַמ-ןֹופצ .

 ,רנַאל ןיא שינערעקרעּביא ַא ןערָאװעג זיא ,ןעילָאטע נּוא א
 :נעֿבירג טייז:םורד ןוֿפ רענהָאװנײא יד ןעּבָאה ,ענעמוקעגנָא יינ יר ןּוֿפ טקירדעג !

 ויּב ,ןעזָאל ּבָארַא ךיז םֹורד ןייק רהעמ ,רעֿפעיט ְךָאנ ,רעטיי ךָאנ םזּומעג ס'דנַאפ
 .םַי ןעשיטערק נּוא ןעשינָאי ןעּבענ -- רנַאל ןּוֿפ עדנע םּוצ זיּב ,זענָאּפָאלעּפ םּוצ
 רנעגעג רער ןיא טצעועּב ךיז ןעּבָאה םימבש עטרערנַאװעגנײא רעמעּפש ךָאנ יד

 | , דנַאל ןוֿפ טייז:הרומ ןיא ,ַאקיטַא

 ןענייז ,זײװסעּפּורג עסיֹורג ,"ןעדרָאה, עסיֹורג ןיא ןיירָא דנַאל ןיא גידנעמּוק
 ןעּבָאה ךיילג עלַא .ןעּבױלג ןיייַא ךרּוד טגינײארעֿפ ןעוועג עטרעדנַאװעגניײא יד
 מהעטש ןָארהמ ןייז .טֿכיל ןּוֿפ טָאג רעד זיא סָאד ,טָאג ןעשלעמיה ןייא ןיא טּביױלנעג



 ו ,

 "75 - .ריטלוק נוא ןָאיגילעד עשיכירג עטסעטסע יד א

 : טא ע יע
 =נענָאז רעטשרע רעד טלַאֿפס עֿכלעװ ףיֹוא ,גרעּב עֿכיֹוה ענעי ןוֿפ ןעצטיּפש יד ףיֹוא

 'להַארטשנענָאז רעטצעל רעד טּביילּב'ס ןעֿבלעװ ףיֹוא נּוא ,ןעטסהירֿפ םַא להַארטש

 'טרעריילש ,ןעגער טינ רע ,ןעקלָאװ יד ןוֿפ ךלמ רעד .זיא סָאד .ןעטסעטעּפש םַא

 אנוש םעד לעֿפנעקלָאװ עגידעֿכעטש ,עגיציּפש יד םיֹוא טלעקָאש, גּוא ,ןעצטילּב
 ,"ןײרַא םיִנָּפ ןיא

 בעילוצ נּוא המחלמ ּבעילּוצ .טינ ןעדרָאה יד ךָאנ ןעסיײװ םּוהטנעגייא ןּוֿפ

 ?טרַאד ,סעקטַאלַאּפ עגידֿכעלײק ןענייז ןעגנּונהָאװ ערעייז . ךיז יז ןעגיניײארעֿפ ּביֹור

 { .ךאד םעד ךרּוד ןעגָאלשֿכרּוד ךיז טגעלֿפ ךיֹור רעד ; יז ןעֿבָאק טרָאד ,יז ןענהָאװ

 ,םערעטניא םענײמעגלַא'נַא ןעגעװ ןייז בֵׁשֵיִמ טֿפרַארעג ךיז טָאה ןעמ תעַׁשַּב

 ךיז טָאה ןעמ נּוא עדניימעג רעד ןוֿפ םיִרֵבֲח עײרֿפ עלַא ןעמּוקעג ןעמַאװצ ךיז ןענייז

 =עֹג טָאה ןעמ ןעמעװ ןטַּפְׁשַּמ ןעגעלֿפ ןעגנולמַאזרעֿפ יד .ןעװעג בשיט םענייאניא

 ןערענּוד יװ -- ןעֿבײצ עֿכילטָאג עלַא .רעטָאג יר ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ,טֿפרַאד

 ןעקעדטנע ייז ןיא לייוו ,דֹובָּכ םיֹרג ןעּבעגענּבָא יז ןעּבָאה ,ג ,ד .א ןעצטילּב

 א / ,ןעליװ רעייז רעמָאנ יד

 ןָאלָאּפַא :לעמיה ןעשיֿבירג םער ףיֹוא רעטָאנ עיינ ףיֹוא ןעמוק רעטעּפש ,

 רֹובּכ ןייז ןוֿפ ,"געװ, ןוֿפ טָאג רעד "סע טרע ה; ;רעֿבּוטסַאּפ יד ןּוֿפ טָאג רע
1 

 :ְ 1 =עג קעװַא ןענעװ עלַא ףיֹוא ןעמ טָאה ,רערעדנַאװ יד ןעצטיש ּוצ ידּכ נּוא ןעגעוו

 לַאי ט סע ה,-- "ַא טר עה; : ןעסייהעג ןעּבָאה עֿכלעװ , ןערּוגיֿפ ענרעניימש טלעטש ן

 =עֹנ ןיא רָאֿפ ןעֿבירג יר ךיז ןעלעטש רעטָאג ערעייז .רעײֿפ:ּבוטש ןּוֿפ ןימָאנ יד 1

 .רערניק עניילק נּוא לעגױֿפ ,תֹומָהְּב ,תֹויַח : ןוֿפ ןעמלַאטש
: 

 = ו
' 

 ג

 טָאה ןעמ עֿכלעװ ,עטריוט ןוֿפ תֹונֹורֲא נוא םיַלָּכ ,תֹונצַמ ענעדישרעֿפ ןוֿפ !
 ןהע צֿפנּוֿפ ןיא זַא ,ּבֶא ןעמ טנרעל ,זענָאּפָאלעּפ םער ףיוא ןעּבָארגעגסױא
 ךיוה רהעז ַא טרהיֿפעג קלָאֿפ עשיֿבירג םָאד טרָאד טָאה ,ק .ֿפ רהָאי ןעטרעדנּוה
 רעגנע ןיא ןענַאטשעג םלָאמער ןענייז ןעֿבירג יד .ןעּבעל םעלעריטלּוק סעטלעקיווטנע
 זמּפעשעג יז ןעּבָאה ןעטרָאד ןוֿפ .םירצמ טימ ךיוא :ּוא םיִרֹוצ יד םימ גנודניּברעֿפ
 ,םרָאֿפ ענעגײאינַא ןעּבעגעג םהיא נּוא ,רּוטלּוק רעייז רַאֿפ ףָאמש םעד

 'יר ּואוו ---טרָאטש:טּפיֹוה עשיֿכירג יד לײװ ,עשינע קימ יד טסיײה טייצ יד
 ,"ענעקימ, טסייה---טלעקיוװטנע ןעװעג ןעטסֿכעה םַא זיא רומליק עגידלָאמקד
 ןעּבָאה ןעֿבירג יד יװ לײװ ,(רֹוּבג---יָארעה) "ע שיארעה; יד :ְךיֹוא טסיה םייצ יד
 ,םירֹוּבג עקרַאטש ענלעצנייא טּבעלעג טייצ רענעי ןיא ןעּבַאה ,הָלְּבַקְּב טַאהעג
 חי ?נעֿבירג רעּביא הלשממ יד טַאהעג ןעּבָאה יז נּוא ,"רעטָאגּבלַאה} רערָא ,"ןעיארעה?

/ 
. 
 .{ םיבלמ עשיֿכירג יד ןעמוקעגסיֹורַא רעטעּפש ןענײז יז ןוֿפ גוא .דנַאַל =
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 . ..עטֿפיטעג:טלעוו יד

 עד זיא ןעֿכירג יד ײּב זַא ,ןענעקרער ּוצ זיא ןעֿבַאז ענעּבָארגעגסיױא יד ןוֿפ
 טיוּכעג 0 עגיטֿכעמ ,ןןעגנוטסעֿפ עֿבילגינָאק עטרעיומעג קרַאטש : ןעוועג םלָאמ-
 ןָאש ןעּבָאה ײז זַא ןהעז ּוצ זיא'ס ; ןעּבלעװעג עסיֹורג טימ ןרעיֹומ ; גיטרַא:לעּפּוק:
 יי א ןרעישעג סעטלָאמעג ,גנּורעיצ:רלָאג ענערעישרעֿפ טֿבַאמעג םלָאמער:

 ןעשילַאטנעירָא ךָאנ ,טײּברַא עשימייה ןעוועג זיא גנידצלַא סָאד .עטּברַאֿפעג גּוא
 ןעשיֿבירג ןעגירלָאמעד םעד ןָפֹוא ןעטסעּב ן'ףיֹוא םריזירעטקַארַאֿכ סע נּוא ,רעטסומ:
 , דנַאטשוצ:רוטלּוק:

 ? ןעשנעמ ענעי ןוֿפ ןעּבעל ןעגיטסייג םער ןיֿפ רעּבָא רימ ןעסייוו סָאװ
 תֹומָׁשְנ יד זַא ,טּבױלגעג טָאה קלָאֿ סָאד זא ,רימ ןעסייוו ןעּבעל ןעגיטסייג ןוֿפ

 ײז ןעּבָאה רַאֿפרעד נּוא ,עגידעּבעל יד ףיֹוא הָטיִלָׁש ַא ןעּבָאה ענעּברָאטשעג יר ןוֿפ
 ײז ייּב ןעטעּבעג גּוא טָאג טנעיר ןעמ יװ םנעידעג יז נּוא עמיֹומ יד דֹובָּכ 6 גּבֲא
 וליפא , גנּורעיצ ךס ַא טימ ןעּבָארגעּב ײז ןעגעלֿפ םיכלט יד . טָאג ײּב טעּב ןעמ יװי
 םירבק יד ףיֹוא ,ןעּבעל רעײז ייּב טצּונעּב ךיז ןעּבָאה יז עֿכלעװ טימ םיִלַּכ עלַא טימ:
 תֹונְּבְרַק ןייז בירקמ טגעלֿפ ןעמ עֿכלעװ ףיֹוא ,תֹוחְּנְוִמ ןענַאמשעג ןענייז עטיוט יד ןוֿפ;
 ,ןײרַא רֶּבַק ןיא זיּב רהער עסיֹרנַא ןעװעג טֿכַאמעג זיא תֹוחּבזמ יד ןוֿפ ,ײז רַאֿפ
 יד ןּוֿפ םולּב עשירֿפ סָאד ןעקנירט ןענעק רהער רעד ךרּוד לָאז רעטיֹוט רעד יִדְּכ
 , תֹונּברקי

 רהעז ךיז טָאה רהיא ןיא סָאװ ,טימַאד םיֹוא ךיז טנעֿכײצ טייצ עשענעקימ יד
 טסייה'ם) עונָארּב ןוֿפ ,ןעֿכַאז ענע-עישרעֿפ ןעֿבַאמ ּוצ טכנוק יד טלעקיווטנע ךיֹוה
 =טסניק גּוא ,תֹוכאָלְמ עדנעצנעלג עֿבלעז ַא ןעזהיֿפּוצסיוא .(טייציע זנָא ר ּב יד ךיוא
 :םיוקע םע ןערייס טינ שרערנַא ןעמ ןעק ,ענעקימ ןיא ןעניֿפעג רימ יו ןערייּבעג עֿביל
 :ּוצ ויא קלָאֿפ סָאר גּוא ןעטסריֿפ עקרַאטש ,טֿפַאשרעה עֿפילגינָאק עקרַאטש ַא טרימ
 עסיורג יי רּונ לײװ . ןעסַאלק עֿביײלג יג גן ילטֿפַאשטריװ נּוא שיטילָאּפ ,טלייהמ
 . ןערהיֿפסיױא ןעטייּברַא ערעװש עֿכלעז ַא ןעמ ןעק רעטײּברַא עײרֿפ:טי נ ןעסַאמ.

 ?םריֿפ יד רּונ טינ זַא ,ןהעז ּוצ זיא ןעֿכַאז עי יי ענערעישרעֿפ יד ןוֿפ
 ןעלהעֿפעג ּוצ גּוא ןעקירדרעטנּוא ּוצ טֿכער סָאד טַאהעג ןעּבָאה ,םיכלמ יד ,ןעמי
 עֿכלעוו ,ןעטַארקָאטסירַא ןּוֿפ להָאצ עסיורג ַא ,ךיוא רּונ ,ןעסַאמ עסיורג יד רעּביא-
 , עײרֿפנּוא יד ןוֿפ טייּברַא רעד טימ טצּונעּב ךיז ןעּבָאה ,טרָאטש ןיא טּבעלעג ןעּבָאה;
 טָאה רעֿבײר רעד . טשרעהעג םלָאמעד ןָאש טָאה "םערָא, נּוא "ךייר, .טֿכענק יד ןוֿפ

 טָאה טֿכַאמ רהעמ טַאהעג טָאה סע רעװ ,רעמירָא רעד יװ טֿכַאמ רהעמ טַאהעג
 טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,עֿבײר יד ,ויא רעגיימש רעד יװ טַאהעג עטֿכער רהעמ ךיֹוא
 תואלחנ ןייק ןעּבָאה עֿבלעװ ,עמירָא יר רעֶּביא טשרעהעג ןעּבָאה ,תֹואְלְחַנ ענעגייא
 : ,טַאהעג טינ

 ,ר ,עגירהירֿפ יד ןעװעג ןענייז ,טכענק יד ,עמירָא יד זַא ,רֵצַׁשְמ זיא ןעמ
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 .רוטלוק רהיא גּוא טייצ עשינעקוט רֶעדָא עשיִארעה יד

 םיאנוש ערעקרַאטש ןעמּוקעג ןענייז'ס זַא ,רנַאל ןּוֿפ רענהָאװנײא ,עטסעטלָא ידי

 -רעייז נּוא ןעגעמרעֿפ רעייז ייז ייּב ןעמּונעגּוצ יז ןעּבָאה ,ןעמּונעגנייא ייז ןעּבָאה נוא

 וַא :סיוועג זיא סָאד רו ;טֿכענק רַאֿפ טֿבַאמעג יז ןעּבָאה נּוא -- טײהײרֿפ

 -ֿנּוא רערעווש ַא רהעז ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה גנּורעקלעֿפעּב רער ןוֿפ לייהט רעסיֹורג ַא *

 עגַאל רעטקירדעג

 .,םייצ רעשינעקימ רעד ןיא דנַאטשּוצ-רּוטלוק ןעֿכיוה נּוא טײקֿבײר רעד ּבעילּוצ
 ?לעֿפעּב יד ויא םּורַא טייצ ַא ןיא ,טרהעמרעֿפ קרַאטש גנּורעקלעֿפעּב יר ךיז טָאה
 -םענעגייא רהיא ןיא ןערָאװעג גנִט רהיא זיא'ס וַא ,ןערָאװעג סיורג יױֹוזַא גנורעק

 נַא ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג ּוצ ידּכ ןרעדנַאװסיוא טזּומעג ןעּבָאה ןעשנעמ .לעיֿפ נּוא ,,דנַאל-
 | טאש ו ,ןענהָאװ םּוצ רעמרע ערעדי

 רעּבירַא ןעסַאמ עשיֿבירג עסיורג ןענייז ,ךֶרֶע'ֹנַא (.ק ,ֿפ) רהֶאי ןערנעויומ ןיא
 עטשרע יד ,ןעיזַא:ןיילק ןּוֿפ םעגערּב יד ףיֹוא טצעועּב ךיז נּוא םי ןעשינַא םעד
 'ףױא ,ןֹושָל רעיז ;עּפרג רעשילָאייַא רעד ןּוֿפ ןעועג ןענייז רערעדנַאװסיוא
 טייל זיא ,ןעזַא:ןיילק ןיא ןעניָאלָאק עיינ ערעייז ןיא ,טרערעג ןעּבָאה יז ןעֿבלעװ
 .,ןעילַאסעהט ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןעֿבירג יד ןּוֿפ ןֹושל םּוצ ןעוועג
 .ןושל םּוצ ךילנהע ןהעװעג זיא ,סָאּבסעל 20 םעד ףיֹוא גוא ,ן עיטָאעּב
 | ,רעידַאקרַא יד ןוֿפ

 =עּב רעד ןוֿפ עּפּורג ַא ןעסָאלשעגנַא םעדֿכָאנ ךיז טָאה עּפורג רעשילָאייַא רעד ּוצ
 יז ןעּבָאה ,ןעױַאןיילק ןײק גידנעמיק ;ַאיוביִא נוא ַאקיטַא ןוֿפ גנּורעקלעֿפ -

 (ןעשיִנְוי) ןעשינָאי ןעגידנעטשטסּבלעז ַא ןיא טעדליּבעגסיֹוא ךיז םייצ רעד טימ םרָאד
 ּוצ טרעהעג יי ןעּבָאה ,רנַאלנעֿבירנ ןיא ךָאנ גירנעייז ,רעהירֿפ שטָאח ,ּטֶבֵׁש
 . "ןעיטָאעּב,

 .ןעיזַא:ןיילק ןייק דנַאלנעֿבירג ןּוֿפ טרירגימע טָאה עּפּורנ רעשילָאיַא רעד ךָאנ
 'יד ןוֿפ לייהט ןעטסלעטימ םעד ףיֹוא טצעזעּב ךיז טָאה עֿכלעװ ,עּפורג עשינָאי ַא!
 !טָאה ָאד ,טיוּבעג רעֿפרָאד נּוא טדָאטש לעיֿפ יז ןעּבָאה ָאד ,םױעיױַא:ןיילק םענערּב '
 טשימוצ ךיז ןעּבָאה רעינָאי יד ; טלעקיווטנע טסִייג רעשיֿבירג רעד ײרֿפ גּוא םיורנ יי
 "רעשיטַאיזַא;ןיילק רעד ןיֿפ עי עלעיֿפ נּוא ,םימבש עשיטַאיזַא:ןיילק טימ
 נּוא טסייג םענעגייא םעד ךָאנ םיּברַאעגרעּביא סעלַא רּונ ,ןעמּונעגרעּביא רוטלוק !

 "רעד ןוֿפ ּבײהנָא םעד טֿכַאטעג ָאולַא ןעּבָאה רעינָאי יד .םִרָאֿפ ענעגיײאינַא ןעּבעגעג

 ויא גוא טלעקיווטנע ךייר רעטָאּפש ךיז טָאה עֿכלעװ ,גנּוטָארמש רעגיטסיינ רעסיורג
 :שעשיֿבירגא רערָא .,"םּוהמ נעֿביר ג, :םלַא עטֿבישעג רעֿבילשנעמ רער ןיא טטהירעּב ! ְ

 ."טֿפַאשנעסיױװ

 אש יי 3 = יי 6. שי יי* ישי. -;
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 ,עטפישעג?טלעוו יד 4

 - ,זא;ןייל ק ןייק טרעדנַאװעגסױא עּפורג עסיֹורג ַא טָאה טייז ברעמ-ןופצ ןוֿפ ךיז

 םיטבש עשיֿבירנ לעיֿפ יד ןוֿפ םענייא ךָאנ) "עשירָאד, יד טסייה עּפּורג יד .ןעיי

 העז ןעמּוקעגנָא זיא רהיא ,(ס'דנַאלנעֿבירגלײהמ ם ע ד ןיא טנהָאװעג ןעּבָאה עֿבלעװ-

 ,רנענעג רעד ןּוֿפ לייהמ רעטסערג רעד לייוו ,ןעיזַא:ןיילק ןיא ךיז ןעצעזעּב סָאד רעווש

 נירהירֿפ יד ןוֿפ ןעמּונרעֿפ ןעוװעג ןָאש ןיא םי םייּב טנעהָאנ ןענעלעג זיא םָאװ-

 לייהט=ןופצ ,ןעטשרעּבױא םּוצ ןעדנעװ טוומעג ךיז ןעּכָאה ייז .רערעדנַאוונייא:

 רעשינעקימ רעד ., ןערהיֿפ ּוצ תומחלמ לעיֿפ ןעמּוקעגסיוא זיא יז ּואוו ,ס'נעיזַא:ןיילק

 תומחלמ יד ןּוֿפ רענייא ןיא . המחלמ רעייז ןיא רעירָאד יד ןעֿפלָאהעג טָאה טסריֿפ

 / נעירק רעשינַאיָארט רעד ןוֿפ .טנערּברעֿפ ַאיָארט טדָאמש יד רעירָאד יד ןעּבָאה

 : ,םערנעגעל עשיֿבירג יד ןיא טלהייצרעד לעיֿפ רהעז טרעוו:

 -ןֹופָצ ןוֿפ טרעדנַאװעגסױא ןעּבָאה עכלעוו ,יד ןּוֿפ ליהמ ןייא רונ רעּבָא

 1 ?םיֹוא עּפּורג עסיורג ןייא ; ןעיזַא:ןיילק ןייק ןעגנַאגעג ןענייז ם'רנַאלנעֿבירג טייז ברעמ?
 ןיא : דנ ;;לנעֿפירג:לעטימ ןיא טצעו עב ךיז ןעּכַאה טיי רעירָאד הי וא בע רערעדנ אוו

 א אי ; ןיא טצעועּב ךיז נּוא םי ןעשיטנירָאק םער רעּבירַא יז ןענייז םּורַא טייצ ַא
 , זענָאּפָאלעּפ ןופ

 ,ןעּפלַא עשירַאקרַא יד ּוצ ויּב טײרּפשעגסױא ךיז ןעּבָאה עטרעדנַאװעגניײא יד

 ךיז ייז ןעּבָאה רעּבירַאר ,טנעקעג טינ ייז ןעכָאה ןעמהענּוצנייא עק עשירַאקרַא יד;

 נּוא טייב ָךעַמ ןייק טערנעוועג ךיז טָאה ענייא , סעּפּורג ייווצ ןיא םלייהטוצ ָאד-
 ?עגנייא ,טייז:חָךְזַס ןייק טעדנעװעג ךיז טָאה ערעדנַא יד אל א טצעועּב ךיז :

 :ייז רענהָאוװניײא יד שטָאח .טֿכענק רַאֿפ טֿכַאמעג רענהָאװנײא יד נּוא ,סילַא גרַא ןעמּונ-
 .רעירָאד יד ןעגעג ןהעטשייּב טנעקעג םינ ךָאד יז ןעֿבָאה ,טלעקיווטנע ךיֹוה ןעוועג ןענ-

 נּוא ןעצַאלַאּפ יד ; ןעגנַאגעג:רעטנּוא זיא םּוהטנינעק עשילַאנרָא עקרַאטש עטלַא סָאד
 :ָאװעג םנערּברעֿפ נּוא טרעטשרעצ ןעניז םניריט נא ענעקימ ןוֿפ ןעגנוטּפעֿפ-
 עשיֿבירג רַאֿפ ןעלּפמעט עיינ ַאד ןערעוו .ק .פ טרָערגּוהרהָאי ןעט=ז ןיא טשרע .ןעד
 ,טיוּבעג רעטָאג

 םעד םימ טלעטשעג ןעדעירֿפּוצ םינ ךָאנ רעּבָא ךױ םָאה םָהָׁש רעשירָאד רעד

 טָאה נּוא חָרְזַּמ ךָאנ נּוא םֹודָד ךָאנ ,םָי ץמימ ,רעטייװ ןעגנַאגעג זיא גּוא  ,ןֹוחָצְנ-
 ,ַארעהט ,סָאק ,סָאלעמ :יװ ןעלזניא עניילק גּוא עסיורג לעיֿפ ןעמונעגנייא

 ,ערערנַא גּוא ַאטערק אזא =
 רעד ןּוֿפ טלהעצרעד לעיֿפ רהעז טרעוו תויֹׂשֲעַמ עטלַא ןיא גוא םעדנעגעל ןי

 ןעּבָאה רערערנַאװנייא יד ּואװ רעטרע יד ןוֿפ ,תֹומחלמ ערעייז , גנורעדנַאװ שי
 , רֹוסָי ןעשירָאטּיה ןייק םינ ןעבָאה ןע ארט ַא יד רּונ ,ג ,ר ,א טצעועב ךיז
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 . . טייצ עשירעמָאה יד , עמעטש עשיֿכירג יד ןוֿפ גנורעדנאוו יד

 ןעגנּורעניארע ,םייצ עגנַאל ץנַאנַא ןעגיוצענ ךיז ןעּבָאה ןעגנורעדנַאװ עלַא יד
 נוא "םַאיליא, ןיא ,קרעװ םרעמ ָאה עטמהירעּב ייווצ יד ןיא רימ ןעניֿפעג יז ןוֿפ -

 ."ע עסירָאו ןיא
 עשיֿבירג יד סָאװ תֹומחלמ עפיורג יד ןוֿפ טלהעצרעד טרעװ קרעװ ייווצ יד ןיא

 יז םָאװ תורּובְנ עסיורג יד ןוֿפ נּוא ןעיזַאנילק ןיא טרהיֿפעג ןעּבָאה רערעדנַאװסיוא

 להעצרעד ןערעוו סע גּוא םיִרֹוּבִנ עסיורג יד ןעגנּוזעּב ןערעווס ;ןעזיוועּב טרָאד ןעּבָאה
 טשימעגסיוא ןענייז תוישעמ עיתָמֲא .טסיינ ןעשיטעָאּפ ןעֿפעיט טימ םיִׂשֲעַּמ ערעייז
 קרעװ ערייּב יד ,םנעקלָאװ עשירעטֿכיד טימ ןעגיוצענרעּביא נּוא עיזַאטנַאֿפ םימ
 רעשיֿבירג רעטלַא רעד ןוֿפ גנורעיצ עטסנעש גּוא גנוֿפּפָאש עטסערג יד ןענייז ,ם'רעמָאה
 ."רעטלַאטיײצ עשירעמָאה סָאד,: טייצ עצנַאג יד ךיֹוא ןעמ טֿפּור יז ר בי

 קרעװ יד ןענייז טרעדנּוהרהַאי ןייא ןיא טינ נּוא ןערהָאי גילדנהעצ ןייא ןיא םינ
 יז טָאה רענייא םינ גוא ןעגנועג יז טָאה שנעמ ןייא םינ ,ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב
 םירוּבג יד נוא ר רעדעיל יד ןיא ןערעװ עֿבלעװ םישעמ יד ,טסַאֿפרעֿפ

 ןיא עטֿבישעג רעשיֿבירג רעד ןיא ןעֿפערטּוצנָא ןענייז ,ןעגנוזעּב ָאד ןערעװ עֿבלעװ
 :עירשעּב רימ ןעניֿפעג רערעיל יד ןיא .תֹורֹוד ענעדעישרעֿפ ןיא ,ןעטייצ ענערע א |

 .(יק .5 1000--700) רהָאי טרערנּוה יירד ןוֿפ ְךָרֶענַא ןיא ןע א עשיֿבירג סָאד ןעִּנ
 טציא ךךיֹוא טסייוו ןעמ יװ ,טינ ןעמ טסייו רעגניז רעטשרע רעד ןעוװעג זיא רעוו
 רַעַׁשָמ זיא ןעמ .רעדעיל פ ענערעישרעֿפ ןוֿפ רעסַאֿפרעֿפ יד ןענייז'ס רעװ םינ
 יי סעפע ן ָאמעגֿפֹוא ןעּבָאה עֿכלעװ --- ןיילַא ןערלעה יד ןעּבָאה ,ּביֹוהנָא ןיא זַא

 ןעגנוזעג נּוא טלהעצרעד --- גלָאֿפרע רעייז ןוֿפ טרעטסייגעּב ןעוועג גנּוא ,םעגיטֿכיױז
 רעדעיל עֿבלעוַא ןערעוו 2 ,הָמָבָח נּוא חֹּכ רעיי ןוֿפ ,תֹורּובג ערעיײז ןוֿפ
 םוצ רֹוד ןייא ןּוֿפ ,רעּביא ןעהעג ,ןעגנוועג קלָאֿפ ןו ּוֿפ ןערעו א ןיא םײרּפשרעֿפ

 ; תֹורּובג ענעגנַאגרעֿפ ןיֿפ א ענעגנַאגרעֿפ ןוֿפ ןעגנורעניארע םלַא ,ןרערנַא
 =טּפיוה ךיז ןעמהענרעֿפ עֿבלעװ ןעשנעמ סַאלק רערנזעּב ַא םיֹוא ךיז טעדליּב רעטעּפש
 ןיא ןּוֿפ ,רערעדנַא רעד ןיא טדָאמש ןייא ןוֿפ םּורַא ןהעג ײז .ןעגניז טימ ךילֿכָאז
 ײּב ויא ןעגניז סָאד ,דלעג רַאֿפ ןעגניז גּוא ןרעדנַא םּוצ רעצטיועּב ןעגילעדַא ןעֿכײר
 :ָאה עֿבלעװ ,עדנילּב ןעװעג רעגניז יד ןענייז בֹור יּפ לע .הָחָנְרַּפ ןימ ַא ןעװעג ײז
 . ןעסָאנעגסױא ןפֹוא ַאזַא ףיֹוא גּוא עריל רעײז א טלעיפשעגוצ גּוא א זעג ןעּב
 רעדעיל יר טײרּפשרעֿפ ןעּבָאה רעגנױרערנַאװ יד .ןעלהיֿפעג ערעייז ,ץרַאה רעײז

 םבעלָאיײַא יד ןוֿפ ןעמַאמש רערעיל יד 1 ּוא ןעדנעגעג עסיֹורג רעּביא
 =עגםיוא גּוא טעטייּברַאעּב יז ןעניז ָאד ;רעינָאי יד ּוצ רעּבירַא יז ןענײז יז ןּוֿפ
 םענעגייא זיא'ס לעיֿפיװ טָאה רעגניז רערעי זַא ךיז טהעטשרעֿפפ .ןערָאװעג טרעסעּב

 ;ןוֿפ טרהעמרעֿפ ךיז ןעּבָאה רערעיל יד ;רערעיל ענעזעװעג ןָאש יר ּוצ טניילעג ּוצ ||
 ,ענערעישיעֿפ ןעגצוזעּב ןעּבָאה רעגניז ענעדעישרעֿפ םָאװ םעררעסיוא -,טייצ ּוצ .טויצ



 עט שיעה יד

 = ,רעגעיז עֿבלעזַא ןעװעג ךיוא ןענייז ,ןעוועג רעייהט א ; 8 םעד ןענייז עֿכלעװ ,םירֹוּבנ
 ןעמוקעּב ּוצ ידּכ ,ןעשנעמ עגילערַא עֿבײר ענערעישרעֿפ ןעגנוזעּב ןעבָאה עֿבלעװ
 ענסיוא ןערָאװעג םיריש ערעטעּפש יד ןענייז טייצ רעד 8 .הָנְּתַמ ענייש ַא יז ןוֿפ
 רהָאי טרעדנּוה ירד ןוֿפ טייצ ַא ןיא ךיז טָאה יֹוזַא טָא ,עגירהירֿפ יד טימ טשימ
 רעדנילּב ַא זַא ,טניימעג טָאה יו יד סָאװ ,ײסָאּפענערלעה, רעד טעדליּבענטיױא

 | : , טסַאֿפרעֿפ םהיא טָאה דע מָא ה רעגניז
 עֿכילשנעמ עֿבילנעמ עלַא טקירדעגסיוא רימ ןעניֿפעג ײסָאּפענערלעה, םעד ןיא

 נוא , תֹונָלְבַּס ,הָרּובְנ ,הֶמָכָח , תֹויִרְזְכַא , תֹונְמְחַר ,הָמָחָנ ,ׁשּואָי , רַעַצ : ןעלהיֿפעג
 םיוא טמוק קלָאֿפ ןערעי ךיֹוא יװ ,ןעשנעמ ןעגיצנייא ןעדעי סָאװ ,ןעֿכײלג רעד

 ערהיא עלַא ןיא רּומַאנ יד ךיֹוא אד זיא יֹזַא שנעמ רעד יװ נּוא ,ןעּבעל ּוצ רעּביא
 | ,טלעטשעגרָאֿפ גירעּבעל גּוא ,טרערלישעג ןעגנוניישרע ענעדעישרעֿפ

 -?עיוהעגנוא ןייז םימ ,םּואעליֿבַא זיא 'סַאיליא, ןוֿפ ןעלייהט ערעטלע יד ןיא

 =רעּפרעק ,רּוטַאנ רעד ּוצ טנעהָאנ ךָאנ זיא קלָאֿפ םַאר ,דלעה:טּפױה רעד ,חּכ ןער
 ןָאש רימ ןענגענעּב "עעסירָא, ןיא .הָלֲעַמ טּפיֹוה יד םהיא ייּב זיא ,טֿפַארק עֿביל

 ןיא ןעקנַארעג עביוה ןָאש רימ ןענגענעּב טרָאד ;קלָאֿפ טעדליּבעג ַא ןוֿפ ןעלַאעריא
 : ,טסייג ןעשיֿבירג ןעײרֿפ םער ןענעקרעד ּוצ זיא'ס עֿכלעװ

  ,קרעװ יד ןיא טרעדלישעג טרעװ יז יװ ,םייצ עשירעמָאה עצנַאג יד רּונ

 =-+  ,טיײצ רעשינעקימ רעד ןוֿפ ,רעגירהירֿפ רעד ןוֿפ רעגירדינ לעיֿפ טהעטש
 ערעטלע יד ןיא םרעדלישעג טרעו סעֿכלעװ , םוהטגינעק עשיטָאּפםער סָאד

 קרַאטש ּוליִפֲא ךָאנ זיא ,רעדעיל םרעמָאה ןוֿפ רוטלוק עשיֿכירג יד ןוֿפ ןעלייהמ

 .ץלַא טרעוו רעבלעוו , טא רעד .רעמנוא {ײװֿפילסיּב רעּבָא ךָאד טהעג'ס ,גונעג

 -,רנעה ענייז ןיא הל יר רעּביא זײװֿבילסיּב טמענ ,רעקרַאמש נּוא רעקרַאמש
 ' ,השּוריּב הכולמ יד רעּביא טהעג ,רָאֿפ טלעטש רעמָאה סָאוו הכּולמ רעד ןיא

 טָאג םעד ןוֿפ ךלמ רעד טמוקעּב ןערעיגער ּוצ טֿכער סָאד .ןּוז םּוצ ןעטַאט ןוֿפ
 יוװ קלָאֿפ םּוצ ךיז טלַאהרעֿפ ךלמ רעד .ץטוש ןייז רעטנּוא טהעטש נּוא ,יסּואעצ,
 המחלמ ןענעװ תֹוכּולמ עדמערֿפ טימ טלעדנַאהרעטנּוא רע ,עילימַאֿפ ןייז ּוצ רעמָאֿפ ַא

 רע טָאה המחלמ תַעַׁשְּב נוא ,רעטָאג יד ּוצ תֹונַּבְרִק יד ביִרְקַמ זיא רע ,םולש נּוא
 : טדיוט נוא ןעּבעל ףיוא ןפּפְׁשִמ ּוצ טֿכער סָאד

 ?הָאצ רעסיורג ַא טהעטש םהיא ןעּבענ ,ןײלַא טינ טרעיגער א רעד רעּבָא
 רעטייװ סָאװ .הטרעוו עסיורנ ַא ןעּבָאה תֹועַר ערעייז נּוא (םעיוװָאס ,המַאר ַא) םיִצַעויי

 .,לערַא :ןענייז סָאד --- ן'רעמָאה ייּב ןעסייה יז יו --- "ערעסעּב יד, ףיֹוא ןעמערמ

 :רַאטש נּוא רעקרַאטש ץלַא טרעוו טֿכַאמ רעייז ,רעטיר נּוא רעצטיזעּבדנּורג עסיֹורג

 ײז ,"עֿכיילג ןעשיװצ ןעטשרע םעד; יװ ךלמ םעד ןעלדנַאהעּב יז זיּב ,רעק-

 'ףיוא ןעניילוצ ףיֹרַא ןעגנּולהָאצּבָא ענעדעישרעֿפ טֿכער סָאד טַאהעג ןײלַא ןעּבָאה



 טַאהעג הטַאר רעד טָאה ףֹוס םּוצ זיּב . גנּוציז רּוצ ןעדַאלעגנייא ךלמ םעד גּוא ןעגנּוצ
 רעד ןעּבעילּבעג ּוליֵּפֲא יא ךלמ םעד ,דנעה ענייז ןיא הָלָׁשְמָמ עצנַאג יד ּםעֶמִּכ
 עגירנעטשטכּבלעז ןייק טעמּכ רע טָאה ןעכַאסנָאיגילער ןיא יװ רהעמ רעּבָא ,ןעמָאנ
 טלעטשעג ןעוועג דיִמָּת ךלמ ןעּבענ ןענייז ןעֿבַאז עֿבילטלעװ ןיא .טַאהעג םינ הָעַד
 .עטמַאעּב ערעֿכעה עֿבילטע הטַאר ןוֿפ

 רענעלק רנַאלנעֿבירג ףיוא םּולֿפניײא רעשיטַאיזַא רעד זיא יי יד ּבעילּוצ
 ןעוועג ךייר יֹזזַא טינ ןענייז (ןעטַארקַאטסירַא) עלעדַא ןוֿפ עסַאמ עסיורג יד .ןערָאװע
 יטַאיזַא יד ךָאנ ןענייז ּוצרעד ; (עטיווס) ףיֹוה ןייז גּוא 0 רעד ןעװעג רעהירֿפ זיא'ס יו
 יד ןעשיווצ זיא טייצ עגנַאל ַא נוא ,ןעלַאֿפעג ןעװעג קרַאטש טייצ רעד ּוצ .תֹוכּולמ עש
 יד ךָאד טָאה ןעצנַא ג ןיא שטָאח ,ןעוועג טינ גנּודניּברעֿפ ןייק ייז טימ ןעֿבירג
 ,טרעהעגֿפױוא טינ גנוקריוו עשיטַאיזַא

 .יֵלָּכ ,ה .ד ,'רעטלַאטײצ ענרעזייא, סםָאד ךיז טלעקיװטנע טייצ רער ןיא
 נָארּב ןוֿפ טינ גוא--- ןעוייא ןּוֿפ טֿכַאמעג א ןרעוו ןעֿבַאז ערעדנַא לע נוא ןיז
 טסנּוק יר ..רעֿבַאֿפניא לעיֿפ רעּבירַאד ןענייז נּוא --- טייצ רעשינעקימ רעד ןיא .יװ

 .רעהירֿפ יו רעגירערעינ לעיֿפ טציא 1 ישעג זיא
 יד םייצ םרעמָאה ןיא -- טנייש סע יװ -- ןעוועג זיא טלעקיווטנע קרַאמש ּׂ

 עג םעד וו רעטָאנ ערעייז רָאֿפ ןעֿכירג יד ךיז ןעלעטש טייצ רעד ןיא .ןָאינילער
 ןרעװ ,רעגילק ,רענעש ,רענעמָאקלָאֿפ ןענייז רעטָאג יר רּונ , ןעשנעמ ןוֿפ טלַאמש
 , ןעשנעמ יד יװ טינ ןעּברַאמש נּוא טלַא םינ

 עֿבלעװ ,עטשרעּביֹוא (ז :םעּפּורג יירד ןיא טלייהמעננייא ןערעװ רעטָאנ יד
 רעטנּוא ןענהָאװ עֿכלעװ ,עטשרעט נּוא (ח ;םּופמילָא גרַאּב םעד ףיֹוא ןענהָאװ
 רעּבַא םרעדנָאזעּב ,רעסַאװ םעד ףיֹוא ןענהָאװ עֿבלעװ ,רעמָאג (זעז נּוא ;דרע רעד

 ,םי םעד ףיֹוא
 ,םּואעצ (1 :רעטָאגטּפױה ףלעווצ ָאד ןענײז עפורג רעמשרע רעד ןיא = {|

 ןעקלָאװ יד טלעמַאז רע ,ןעשנעמ נּוא רעטָאג עלַא ןוֿפ רעטָאֿפ גּוא טָאגטּפיוה רעד
 --- יֹורֿפ ןַײז יז זיא ּוצרעד :ּוא --- .רעטסעווש ןייז (פ . לעמיה ןּוֿפ רעשרעה זיא גּוא
 ם'םּואעצ (3 ,תונותח ןוֿפ ןערעצישעּב יד זיא יז ,ןעגיֹוא עשיהיק עסיורג טימ ָא רע ה

 תַעַׁשְּב טײהנענָאועּב גּוא הטּומנערלעה ,תֹוצֵע ענולק םיג יז ,ענעהטַא רעטֿבָאט
 רעגידרעיײֿפ רעד "סָאטסיאעֿפע ה; (4 .טיּברַא יז טנרעל ןעיֹרֿפ נּוא הָמָחְלַמ

 ןיא -- עקַאמ ןילַא םהיא רַאֿפ רעדָא -- ןעמָאנ ןייז ןיא ; ןעגָאז תֹואיבנ ןּוֿפ טָאג
 ,דנַאלנעֿבירג ןופצ ןיא ,םַאלעה ןיא) ,יֿפ לע ר ןיא לעּפמעט רעד ןעװעג םִיֹוּבעג

 6 ,ןב"ה עטנישעג-טלעוו ידו

 יז טמיטשעב ןיײלַא ןעּבָאה יז ; ןענהָאמּוצנײא דלַאװג טימ םעדֿכָאנ גּוא קלָאֿפ םעד

 רער ,ןָאלָאּפַא (6 ,המחלמ ןּוֿפ טָאג רעשימריטש רעד ס ערַא (6 ,טסנוק ןוֿפ טָאנ
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 .עטֿכישעג:טלעוו יד 2:
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 : ןענערֿפ ןענעלֿפ ןעֿכירג יד ןעֿבלעװ ייּב ,לעקַארָא םעד טימ (םי ןעשיטנ:רָאק םייב)
 ?ליז ַא טימ דנייֿפ ענייז טסעיש גּוא ,הָחיִצְר רַאֿפ טֿפָארטשעּב רע .ןייז טעװ'ס סָאװ
 =לָאּפַא ,םימעטרַא (? .ןּז רעד ןּוֿפ טָאג רעד ךיֹוא יא רע ; ןענױּבנעלײֿפ םענרעּב
 ןעמיילגעּב גידנעטש . רגַאי ןּוֿפ נּוא הָנָבְל רעד ןּוֿפ ןיטָאג יד ,רעטסעווש עגנּוי םנָא
 יר ,עטירָארֿפַא (8 .(ןעניטָאגּבלַאה עגנּוי) ןעֿפמינ עגנירג ערנעלַארטש רָאֿכ ַא 6

 םעמרעה (9 .םי ןוֿפ םיֹוש םעד ןּוֿפ םיֹורַא טמוק עֿכלעװ ,טייהנייש ןוֿפ ןיטָאג
 רעטעּפש יד ןוֿפ עא נּוא לערנַאה םעד טצישעּב ,רעטָאג יד ייּב חָלּוׁשְמ רעד
 . רעײֿפ:ּבוטש ןּוֿפ ןיטָאג יר ,ַאיטס ָאה (10 :יד ןענייז רעטָאגטּפױה ענעמיקעגּוצ !
 ,ררע רער ןוֿפ וו: יד ,רמעמעד (12 נּוא .םי ןוֿפ טָאג רעד ,ןָאדייסָאּפ (11/

 : ןעהעטש רהיא ןעּבענ .םיֹוש רהיא סיֹוא ןעסקַאװ עֿבלעװ , תוכולמ יד טצישעּב נּוא
 ---רעטֿפָאט ס'רעטעמעד-- ענָאֿפע זר עּפ ּבייװ ןייז טימ ןָא טּולּפ רעדָא םעדַאה
 ןעניֿפעג עֿבלעװ ,עטיֹומ יד ןוֿפ סנעטָאש יר רעּביא טגיטלעוועג קלָאֿפרָאּפ סָאר גּוא !
 : ,ררע רעד רעטנוא (םֶנְהיֵנ) סע דָא ה ןיא ךיז

 רעד ןעֿכלעװ ךרוד הָרֹובֲע ןימ ַא ,ךילנהָאװעג ,ויא טסנעיר:ּפעטָאג רער 7
 נּוא ,טברוֿפ םיֹוא רעדָא עּבעיל סיֹוא ,טָאג ןייז ּוצ ןייז ּוצ בַרֵקְמ ךיז םניימ שנעמ |
 םָאװ םניֹוזַא הָחְמִׂש טימ נּוא תֹולֲעַּפְהַה טימ גידנעוהמ .ןעגיוא ענייז ןיא ןַח ןעניֿפעג

 ,גיטסייג ,שנעמ רער ךיז טגינײארעֿפ ,ןעגינגרעֿפ טָאג ,גנּוניימ ןייז ךָאנ ,םֿבַאמ'ס
 טלעטש שנעמ רעד יװ זַא ,ךיז טהעטשרעֿפיס .םהיא ּוצ ברוקמ טרעו נּוא םהיא ט'מ
 ,ןעֿפירג יר .ןעֿבַאמ ּוצ םהיא רע טניימ ןעגינגרעֿפ יַניִמ עֿבלעזַא טָאג ןייז רָאֿפ ךיז
 א עֿבילשנעמ עלַא ןעציועּב יי זַא ,רעטָאג ערעיו ךיז גירנעלעטשרָאֿפ-
 ןעּבָאה ,הָאנה טָאה שנעמ רעד סָאװ עא ןוֿפ הָאְנַה ןעּבָאה נּוא תֹואַת וא
 :עטש ןערעירֿפּוצ גּוא ןענעיר ןעק ןעמ סאוו םיָׂשֲעַמ עֿבלעזַא טימ רעטָאנ יר טנעידעג ,
 :ןיא ןענַאטשעּב ןעֿבירג יד ייּב טסנעיד:סעטָאג רעד זיא רַאֿפרעד .ןעשנעמ ןעלי

 :סיֹורַא ,ןעיורֿפ טימ רענעמ ןוֿפ רהעקרעֿפ ,טײהנָאש ,טסנוק ,ןעגניז ,ןעקנירט ,ןעסע
 םעדֿכרּוד .ג ,ד ,א 0 יד יו -- שש ענערעישרעֿפ ,חּכ םער ןעזייוו

 =רער ;יײז ּוצ ךילנהָא נּוא רעמָאג ענייז ּוצ טנעהָאנ טלהיֿפעג עֿבירג רעד ךיז טָאה !
 עֿכלעוו םישעמ עֿבלעוַא ךרּוד טנעידעג רעטָא ג ענייז טָאה עֿבירג רעד סָאװ ,ןוֿפ
 ;ֿבילײרֿפ ,טייקגירעּבעל יד םיֹורַא טמּוק ,םלעטשעג ןערעירֿפוצ ןיײלַא םהיא ןעּבָאה
 רעצנַאג ןייז ןיא גּוא רּוטלּוק ,ןָאיגילער ןייז ןיא ,קלָאֿפ ןעשיֿבירג ןיא טגעיל סָאװ ,טייק
 ,םרַאסנעּבעל

 ;םר והעמרעֿפ קרַאמש דנַאלנעֿבירג ןיא גנורעקלעֿפעּב יד ךיז טאה לָאמַאֿבָאנ גוא

 ןענייז ענעגייא , ןענוֿפעג ץטַאלּפ ןיק םייה רער ןיא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ראו

 גוא , רנַאל ןיא ןעגנּונררָא יר םימ נּוא גנורעיגער רער טימ ןעוועג ןעדעירֿפוצנּוא
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 ריס עג , ,, עי ביי 3 , טײצ=סנָאיצַאזינָאלָאק יד

 ; ןעגנומהענרעטנּוא עיינ ּוצ המומ נּוא טֿפַארק טלהיֿפעג ךיז ןיא ןעּבָאה ערעדנַא
 6 ,דנַאלנעֿבירנ ןוֿפ ןערירגימע ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ,קלָאֿפ ןיא ןעטנעמעלע עלַא
 רהָאי טרעדנּוה ןּוֿפ ךֶרָע'נַא טרעיודענ טָאה גנורעדנַאװ עיינ יד .רעדנעל ענעדישרעֿפ
 ןעּבָאה ,טצעזעּב ךיז ןעּבָאה ןעטסינָאלָאק עיינ יד ּואװ ,םּומעמּוא .(יק .8 880--750)
 יד טנעידעג ,ךַארּפש ןיי א טדערעג ,קלָאֿפ ןייַא ןּוֿפ רעדעילג סלַא טלהיֿפעג ךיז יז
 ,טגינײארעֿפ ,גיטסייג ,ךילרעניא טלהיֿפעג עלַא ךיז ןעּבָאה םיוק ,רעטָאג ענעגייא
 רעד .קלָאֿפ ןייא םלַא --- ןעגיניײארעֿפ ּוצ ךיז טא עכא ךיֹוא ּוצרעד ןעמוקעג יז ןענייז
 =ירג עטסעטלָא יד --- ןעילַאסעהט, ןיא טנהָאװעג טָאה רעֿכלעװ ,ײןענעללעה, טֶבֵׁש
 ןעצנַאג ם'נּוֿפ ןעמָאנ רעד ןערָאװעג זיא --- לעזניא:ּבלַאה ןַאקלַאּב םעד ףיֹוא םייה עשיֿב
 טכַארּבעג ןעילַאטיא ןּוֿפ רעטעּפש טשרע זיא ןעֿבירג, ןעמָאנ רעד) ,קלָאֿפ ןעשיֿבירג
 .  ,(דנַאלנעֿבירג ןייק ןערָאװעג

 .,טנירָאק ,טעלימ :ןעמּונרעֿפ ךילֿבָאוטּפיוה ךיז ןעּבָאה ןָאיצַאזינַאלָאק םימ
 ןיגינעק יד, :ןעֿפּורעג ןעמ טָאה טעלימ ,ַאירטערע ,סיקלַאֿב ,ַארַאגעמ
 ןיא ,טרָאטש גיצטֿכַא ןעױּבּוצֿפױא ןענַארטעגייּב טאה ןיילא יז , ייםיִמַי יד ןּוֿפ
 יװ יז רַאֿפ ןעװעג זיא --- םעלימ } שא יד רַאֿפ ,רעטרע ענעדעישרעֿפ
 גנּוהיצעּב ןיא , יטרָאטש:ר ע ט בעט; ר ןעבָאה םדָאטמש עיינ יד גּוא ,רעטּומ ַא

 / ,רהיא ּוצ

 .=ערּב יד נֹוא גנַאגניא םעד טצעזעּב ןעֿבירג יד ןעּבָאה ןָאיצַאזינ נַאלָאק רעד ייבי

 ןעילַאטיארעטנּוא טימ ןעיליציס ,טיז ןייא ףיֹוא םי ןעצרַאװש ןוֿפ םעג
 זַא יװַא ,רעטירד רעד ףיֹוא ַאקירֿפַא ןוֿפ םייז:םֹורד יד נּוא ,טייז רערעדנַא רעד ףיֹוא
 יװ םי רעטסגינייווניא , רעשיֿבירג ַא ערָאװעג ויא םי רעשידנ עללעטימ רעד

 . רעשיִאיינע רעד
 .:ניא יר יװ --- לעדנַאה ןיא יַאס .טהילּבעג ןעּבָאה טרָאטש עיינ עלַא יד גּוא

 ןיא יו -- טיײּברַאדרע ןיא יַאס ,םי ןעצרַאװש םּורַא סָאװ טדָאטש יד ןוֿפ רענהָאװ
 --ענעריק ןיא יוו--- טֿכוצ:היֿפ ןיא יַאס נּוא --ןעיליצ יס רעדָא ןעילַאטיארעטנּוא
 ּוליִפֲא ,טֿפַארק:סטיּברַא גּונעג נּוא לַאמיּפַאק א ,ררע גּונעג טַאהעג ןעּבָאה ײז
 =םנע רעדנוזעג גּוא רענָאש ןעינָאלָאק יד ןיא ןעֿבירג יד ךיֹוא ךיז ןעּבָאה ךילרעּפרעק
 זַא ,ּוצרעד רענהָאװנײא עינ יד טֿכַארּבעג טָאה סָאד ,דנאל:רעטּומ ןיא יו טלעקיוו
 .?םיּב נּוא ,טדָאטש:רעטּומ ערעײז ןעגעגטנע ןעטלַאה סיֹורג ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ייז

 .ײז ןוֿפ ןעסײרּוצּבָא ןעצנַאג ןיא ךיז םייװֿביל
 רעטײּברַאדרע עשיֿכירג ,עגירהירֿפ סָאד זיא ןעינָאלָאק עסיורג עיינ יד ּבעילּוצ 1

 ,יר ןעּבָאה רעהירֿפ ,קלָאֿפ (הֶכאָלְמ) עּברעװעג ַא גּוא םלעדנַאה ַא ןערָאװעג .קלָאֿפ =
 יד רַאֿפ רונ ,םקרַאמ םעניילק ַא רַאֿפ טייּברַאעג טרָאמש יד .ןןיא תֹוכאָלָמִַלַעַּב
 ,םעינָאלָאק יר םלעקיווטנע ךיז ןעּבָאהס זַא ,רעּבָא רעטציא ,םיָנק עשימייה ו
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 ײױרג ַא טנעֿפעעג ךיז טָאה ,דנַאל:רעטּומ ןוֿפ ןעֿכַאז לעיֿפ ןעהיצעּב ןעגעלֿפ עֿבלעװ !
 ענעדעישרעֿפ ןּוֿפ ןעטייּברַא יד רַאֿפ עא יד רַאֿפ קרַאמ רעמיירּב ַא נּוא רע

 ענעדעישרעֿפ ,רישעגסייל ,םיַלַּב ענעלַאטעמ ,ןיו-יֵלַּכ ,ליּפש ייּב םּוצ יװ ,תוכאלמ-ילעֿב

 =רעֿבוטסַאּפ עדליוו ּבלַאה ךיז ןעּבָאה ,לעדנַאה םעד ּבעילּוצ ,ג ,ד .א תֹורֹוחפ:רעריילק
 זיּב ןעּבָאה יז עֿבלעװ ןוֿפ תֹורֹוחֹס נּוא םילּכ ינימ עֿבלעזַא טימ טנָאקעּב רעקלָאֿפ

 טָאה ןעמ רהעמ סָאװ .ןרעדרָאֿפ ּוצ ןעּבֹוהעגנָא יז נּוא ,טסּואװעג טינ סלָאמעד

 =עּב ןעּביֹוהעגנָא ןעשנעמ רהעמ ץלַא ךיז ןעּבָאה ,תֹורֹוחס ינימ עֿבלעז ַא טגנַאלרעֿפ

 ץלַא טרעדרָאֿפעג תֹוכאלמ יד רעּבָא ןעּבָאה רעטייוו סָאװ ,תוכאלמ יד טימ ןעגיטֿפעש

 עיירֿפטינ ןערהיֿפנײרַא ןעּביֹוהעגנָא דנַאלסיֹוא ןוֿפ טָאה ןעמ נּוא ,ןעשנעמ רהעמ

 ןיא ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה טֿכענק ןעסַאמ עסיֹורג טימ ןעטייּברַא ,טֿכענק ,רעטייּברַא

 =רעֿפ :ָהְנַּמ רעד ךיז טָאה ןעטרָאד ןוֿפ ;(ןעיזַאניילק ּוצ טנעהָאנ לעזניא ןייא) סָאיֵח !

 ךיז טָאה ,טֿכענק טימ ןעטייּברַא ּוצ ,עדָאמ יד . רעטרע ערעדנַא ןיא ְךיֹוא טײרּפש ;

 =עּב ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה תֹוכּולְמ ענעדעישרעֿפ זַא ,קרַאטש יֹוזַא טעטיירּבעגסיוא

 .הָבאָלְמ רענעי רערָא רעד ייּב ןעטלַאה געמ ןעמ טֿפענק לעיֿפיװ ,ןעמיטש
 ןיא טלעקיװטנע ךילֿכָאוטּפיֹוה ןעװעג זיא ןעֿכַא:לַאמעט ןּוֿפ ןָאיצַאקירּבַאֿפ יד

 עה טַא ןיא---ײרעּפעט ,ַארַא געמ ןיא--עּבעװעג ,טנירָאק ןיא נוא םיקלַאח
 .טנירָאק ןיא נּוא --- "לַאטרַאװק רעּפעט, רעדנּוזעּב ַא טריטסיזקע ּוליפֲא א ָאד --

 עֿבַאֿפנײא ץנַאג טימ טצונעּב ןעֿבירג יר ךָאנ ךיז ןעּבָאה טייצ רענעי ּוצ
 רהעו טוומעג טָאה ןעמ עֿכלעװ ףיֹוא ,רערערור גיצֿפנוֿפ טימ ףיש ערעי ,ןעֿפיש

 םעד ןעוײר ּוצ ךרוד ןעטלַאהעגּבָא םינ ײז טָאה סָאד רּונ ,ןערהָאֿפ גיטֿכיזרָאֿפ
 םִיַרְצַמ זיּב חָרֶנִמ ןייק ןערהָאֿפ ;טײרּב רער ןיא גּוא גנייל רעד ןיא םי ןעשידנעלעטימ !
 ףיֹוא ןעֿפױקרעֿפ ּוצ תֹורֹוחֶס ערעייז ןערהיֿפ ;ןעינַאּפש ויּב בֶרֲעַמ ןייק נּוא (ןעטּפיגע)

 רער לײװ .םי ןעצרַאװש םעד ףיוא נּוא טא ןייק םי ןעשיטַאירדַא םעד

 עֿכלעװ , טדָאטש יד ךיז ןעּבָאה ,םי ן'ףיֹוא ןערָאװעג טרהיֿפעג זיא לעדנַאה רעצנַאג

 רעד טימ נּוא ,רָחֶסִמ טימ ןעמהענרעֿפ רהעמ טנעקעג ,םי םעד ײּב ןעגעלעג ןענייז
 ןוֿפ טרָאמש יד ,דנַאל ןיא עלָאר עטשרע יד ןעלעיפש ןעּביױהעגנָא יז ןעּבָאה טייצ
 םלערנַאה יד נּוא ,הטרעװ רעײז ןערעילרעֿפ ,קירּוצ רהעמ ץלַא !העג דנַאל:ניא
 -- טייצ רענעי רַאֿפ ךֶרֶעָּב -- ןערעװ נּוא ךיז ןעלקיווטנע , רעסערג ץלַא ןערעוו טדָאטש
 *ַאּביס ,טנירָאק ,טעלימ ש .ּב .צ יװ -- טדָאטש ןעוועג ןענייזס .םיֹורג רהעז
 .רענהָאװנײא דנעזיומ גיצנַאװצ גּוא ףניֿפ , גיצנַאװצ ּוצ ןעוועג ןענייזס ּואװ םיר

 .םֹולָש ןעװעג זיא רנַאל ןיא . רעֿכײר נּוא רעֿכײר ץלַא ןערָאװעג זיא דנַאל סָאד '
 ּביֹור:םי רעד רונ ,טלעקיוװטנע קרַאמש ךיז טָאה גנּוגיטֿפעשעּב- עֿכילרעירֿפ .,הָוָלשְו

 מנעקעג טינ גנַאל טייצ ַא ךָאנ ןעֿכירג יד ךיז ןעּבָאה םהיא ןוֿפ ; טריטסיזקע ךָאנ טָאה
 , ןענהָאװעגּבָא



 " | רעד
 יא

 4 = . ןעגנורערגערעֿפ עסיורג

 -  טצּונעּב דלעג םלַא .טשרערנַאעגמּוא לעסיּבַא רונ ,לבּב ןיא ןענוֿפעג םע ןעּבָאה -  ײ! יװ םעטסױזטֿבױװעג סָאד טרהיֿפעגניא ןעכירג יד ןעָאה םיצ רעד ןוא ;
 /  =ןיילק ןוֿפ יי ןעּבָאה רעטעפש .ןעזייא גּוא רעּפוק ,לַאטעמ ךיֹוא ,היֿפ ץּוח ַא ,ןע
 י ,טשימענ רעּבליז נּוא רלָאנ ןוֿפ ,הֹועַּבטַמ ןעֿבַאמ ּוצ טסנּוק יד טנרעלענסיֹוא ןעיזַא
 , רלָאנ םעניר ןוֿפ ךיֹוא .נּוא

 רעגנירג טָאה'ס .לערנַאה םעד טֿכַאמעג רעגנירג לעיֿפ טָאה 06 לַאמעמ סָאד

 .רעגיליּב ןעװעג זיא'ס זאוו רעדנעל יד ןוֿפ הָאּובְּת נּוא הֶרֹוח ןעהעיצעּב ּוצ טֿכַאמעג

 םיִרְחֹוס יר .רעטײּברַאדרע יד ,ןערעיֹוּב עשימייה יד ןעטלעג קרַאטש ןעּבָאה ןּוֿפרעד
 =עישרתעֿפ ּוצ לַאירעטַאמ ןעיֹור נּוא הָאּובּת ענעדעישרעֿפ ןעגניירּב ןעּביֹוהעגנָא ןעּבָאה

 =צלַא זיאי'ס ּואוו ,דנַאלנעֿכירנ סלַא רעדנעל ערערַאּבטֿבורֿפ עטיייוו ןּוֿפ תֹורֹוחס ענעד

 רעטייוו סָאװ טרעװ רעױּברעקַא רעשיֿבירג רעד .ןעמוקעּב ּוצ לעװלהָאװ ןעוועג גנידז
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 /  ךָאנ רע טָאה ּוצרעד נּוא ,רענעלק ץלַא טרעװ טייקשיּתּבה-לעּב ןייז ,רעמירָא ר
 / ןעטלַאהעג ןעֶמ טָאה טנעצָארּפ ןהעצטֿבַא) ןעזניצ עסיורג ףיֹוא רלעג ןעייל טזּומ

 2 ,דרע נּוא ּבָאה ןייז ן'נּכשמרעֿפ ףיֹורעד נּוא ,(זניצ ןעגירדינ א רַאֿפ
 /  ,טֿפרש רעשיריס:שירֹוצ רעד ןוֿפ גנּורהיֿפניײא רעד ךָאנ טייצ רענענייא רעד ןיא

 0 ןעגיטסיינ ם'ןיא שינערעקרעּביא ןייַא ןעמּוקעג זיא --- ןעגנּורעדנערעֿפ עא טימ --
 / רעהַא ויּב .טרערנעעג (םעמס) 'טֿכער, סָאד ךיז טָאה םנעטשרע .קלָאֿפ ןוֿפ ןעּבעל
 /  ערהיא טצישעג טָאה עילימַאֿפ ערעי ,טֿכערנעילימַאֿפ םָאד טשרעהעג ךָאנ טָאה
 / . =ערנערעֿפ עֿכילטֿפַאשמריװ נּוא ןעננונעװעּב עסיֹורג עלַא יד ייּב טצעי .רעדעילגטימ
 : =עילגטימ יד . ןערָאװעג טרעדנערעֿפ ְךיֹוא ןעּבעלנעילימַאֿפ םָאד ויִא ,דנַאל ןיא ןעגנור
 / . יר ;רעהירֿפ יװ ןעדנוּברעֿפ גנייא יוזַא רהעמ ןעװעג טינ ןענייז עילימַאֿפ ַא ןּוֿפ רעד
 /  רערעי ירּכ נּוא ,רעדעילגטימ ערהיא ןעצטיש רהעמ טנעקעג םינ טָאה עילימַאֿפ
 /  =טנע נּוא ןערליבסיוא טוּומעג ךיז טָאה טצישעג ןייז לָאז דנַאל ןיא רעגיצנייא
 : לָאז םעֿבלעװ ,טֿכַאמ םלַא .טֿכער סענײמעגלַאנַא נּוא טֿבַאמ ענײמעגלַאנַא ןעלקיװ

 : םַא ַא טש רעד טלעקיוומנע ךיז טָאה ,עלַא ןעצטיש :נּוא עלַא ףיֹוא הָחְנִׁשַה ןעּבָאה
 1 ןעֿכלעװ ךָאנ ,ט פער ענײמעגלַא סָאד .םלַאװענסטאַאטש יד נּוא (גנורעיגער יד)
 7 =8יֹוא ןעמ טָאה ,קלָאֿפ סָאד ןעלדנַאהעּב ןעלָאז ,עטמַאעּב ענייז גּוא ,טאַאטש רעד
 | רער ןעװעג יא ,טֿכער םענעּבירשעג םנֿפ טלַאהניא רעד .ןעּבירשעּב
 /  ,ם'טײהנָאװעג ,םענעּבירשעג:טינ ךָאנ םעד םיול רעהירֿפ ןעוועג זיא סָאװ רענעגייא
 : ,ןעניצנייא ןערעי טצישעג טייז ןייא ןוֿפ ןעּבָאה ,ןעצטעזעג יר ,טֿכער סםָאד ,טֿבער
 : םעֿבלעװ ןעניוצרע נּוא ,טמייצעג םהיא יז ןעּבָאה רעּבָא טייז רערעדנַא רעד ןּוֿפ =
 : עניררעטעּפש יד רַאֿפ םּולֿפניײא נּוא הטרעוו ןעפיֹורג ןוֿפ ןעוועג זיא ,ךיז טהעטשרעפ'פ :

 | ,תֹורֹוד
 - שּמייצ יד נּוא (רַאדנעלַאק) ַהול רעד ןערָאװעג טנעדרָאעגנייא ךיֹוא זיא םלָאמַאד -
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 ! רָאירעּפ רעדעי .ןעדָאירעּפ עצרּוק ןיא טלייהמעגנייא ןעוועג זיא טייצ יד , גנּונֿכער

 ,854) םיִׁשָדֲח 12 ּוצ טאהעג ןעּבָאה -- טֿכַא יד ןוֿפ -- רהָאי ףניֿפ :רהֶאי טֿכַא ןוֿפ

 | .(רּהֶאי סעדעי געט 384) םישדח 13 וצ רהֶאי יירד נּוא ,(געמ

 . יװטנע קלָאֿפ עשיֿבירג סָאד ָאולַא ךיז טָאה ,טייצ עצרּוק ץנַאג ַא ןיא ךֶרֶעָּב

 =ָאטסירַא) לעדַא םעד ןעּבענ .טעדליּבעג נּוא רנעֿפַאש ,רנעטייּברַא ןערָאװעג ,טלעק
 רעד ןיא תֹואָלְחַנ עסיורג ענייז ףיֹוא ,טציטשעג 2 ךיז טָאה רעֿכלעװ (עיטַארק
 ןעמוקעגֿפױא טציא זיא ,המחלמ ןיא (4 טסנעיד:רעטייר ןייז ףיֹוא נּוא ,םֹולָש ןוֿפ טייצ

 ןעּבָאה עֿכלעװ ,רענהָאוונייא עשיטרָאטש יד ןיא ,חּכ רעקרַאטש ןייא

 ןענעק רעייז גּוא ןעטֿפעשעג עסיֹורג ,םּוהטֿכײר ןעֿבילגעװעּב רעייז ףיֹוא טציטשעג ךיז

 בּוא ןעטֿפעשעג יד רעֿכלעװ יײּב (.טֿפַאש טריוװלַארּוטַאנ ןוֿפ .טלעװ יד

 ּוצ ןעגנַאנעגרעּביא קלָאֿפ עשיֿבירג סָאד זיא ,רעװש ךיז ןעלקיװטנע ןעגנומענרעטנוא

 ענערישרעֿפ ןעשיוװצ גּונדניּברעֿפ יד טרעגנירגרעֿפ עֿכלעװ (6טֿפַאש טריוטרלעג

 =רעֿפ טרעװ ךרודַאד נּוא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעסַאלק עיינ טֿפַאשעּב ,רעקלָאֿפ

 =הָאוונייא יד ןוֿפ להָאצ יד נּוא ,הכּולמ רעד ןיא טדָאטש יד ןּוֿפ להָאֵצ יד טרעסערג

 , טרָאמש יד ןיא רענ

 ןעּבָאה ןעדנעגעג ענערעישרעֿפ ןוֿפ ןעשנעמ ּואוו ,ןעּבעל;סקלָאֿפ ןימ ַאזַא טָא
 ,ןרעדנַא ץטמימ רענייא גנודניּברעֿפ ןיא ןהעטש ,ןרעדנַא ן'טימ רענייא ןּוהמ ּוצ ריִמָּת
 ןעגינײארעֿפ ּוצ ךיז ,ןעלע וו ןָא טּביהס ןַא ,ּוצרעד קלָאֿפ סָאד אָליֵמֵמ טגניירּב

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןעלייהט י ר ייּב .קלָאֿפ ןייֵא םלַא ,דנּוּב ןעטסעֿפ ןעקרַאטש ןייא ןיא
 , ךַארּפש ןייא עלַא טדערעג ,טײהנעגנַאגרעֿפ עֿבײלג ַא עלַא טַאהעג ןעּבָאה עֿפלעװ
 זיא -- ןעגנוגנידעּב עֿכײלג ןיא טּבעלעג גּוא ,םיִנֹומְרַק ןּוֿפ טרנַאװרעֿפ ,בָרּוקְמ ןעוועג
 ,רערנעל עשיֿבירג ענערעישרעֿפ יד ,ןערהיֿפּוצסױא טֿכײל ץנַאג ןעוועג גנוגינײארעֿפ יד
 גנייא רעגינייו רעדָא רהעמ ,טגינײארעֿפ רעגינייוו רעדָא רהעמ ָאולַא ךיז ןעּבָאה

 ,געירק ןיא ןעטַאדלָאסטייר םלַא ןענעיד ּוצ ןעוועג ביוחמ זיא ןיילַא עיטַארקָאטסירַא יד (4
 .עטֿפער ערעדנוזעּב טַאהעג ךיֹוא יז ןעּבָאה רַאֿפרעד נּוא

 טס:אוועג טינ ךָאנ ןעּבָאה ןעשנעמ ןעוו ,דנַאטשּוצ רעד טסייה ײטֿפַאשטריװײל ַא רּוטַא 2, 3

 ןיא ,ןעטיּבע ג יז ןעּבָאה טֿפרַאדעג ןעּבָאה ייז סָאװ .גנידסלַא רּונ ,ןעֿפױקרעֿפ גוא ןעֿפױק ןוֿפ
 ףיֹוא לעֿפ ,ץייוו ףיֹוא ןרָאק : ערעדנַא ןייא ףיֹוא -- רּוטַאנ ןוֿפ זיאס יװ -- ךַאז עֿפיל ריטַא ג

 ןעּבָאה ןעצימיא ןעלהַאצ -- .ש .ּב ,צ -- טיּברַא רַאֿפ . רערערנַא'נַא ףיֹוא הרוחס ןימ ןייא , םילּב
 : ,טלהָאצעג ןעֿכַאז עֿכלעז ַא טימ ךיֹוא ייז

 ּפָאװ ןרערנַא ןוֿפ טֿפױקעג דלע ג רַאֿפ טָאה שנעמ רעד ןעו טסייה /טֿפַאשטריװַײד לע 6

 יד ,טֿפרַאדעג טָאה רע



 , גנוגיניײארעֿפ עשיבירג

 ער יד -- גנוגינײארעֿפ עניט סייג ַא ןעמּוקעג ּוצ ךָאנ זיא ּוצרעד . ןעדנוּברעֿפ
 גילייה ךיילג ןעֿבירג ע'לַא ייּב זיא עֿבלעװ ,רעמיהטגילייה ערהיא טימ ,ןָאיניל

 ײז ײּב ,"ןרעמלע ערעײז ןּוֿפ רעטָאנ, יד ּוצ ןעטעּב טלָאװעג ןעּבָאה עלַא .ןעװעג
 יַאס ,ןעמייהנעגעלעגנַא עשיטילָאּפ ןיא ,ןעֿכַא:סקלָאֿפ עסיורג ןיא יַאס ,תֹוצָע ןעגערֿפ
 .ןעטײהנעגעלעגנַא טַאװירּפ ,עֿפילנהָאװעג ןיא

 רעײנ ַא טעדליּבעגסיוא ךיז טָאה גנַאלרעֿפ םעד ןערהיֿפסיוא ןענעק ּוצ ידּכ
 רעד ןיא ,ַאיּפמילָא טרָאטש:רּוטלּוק רעטלַא ץנַאג רעד ןיא ,רטנעצ רעזעיגילער
 ,דנַאלנעֿכירג ןוֿפ לייהט ןעגיד'םורָד ןיא -- סילע ןוֿפ דרנעגעג

 ,ַאיּפמילָא ךיימ רעד טסעילֿפ סע ּואװ ,לָאהט ןעש'סילע ןעליטש םעד ןיא
 עשיֿבירג סָאד ךיז טגעלֿפ ,גרעּב עגידלַאװ ענירג ענילק לעיֿפ ךיז ןעהיצ סע נוא
 ,רעטָאג ערעײז ןוֿפ רֹובָּכל נּוא ,ןעּבײלק ןעמַאוצ ,דנעגּוי עשיֿבירג יד רערָא ,קלָאֿפ
 זיא'ס רעוװ , רעקרַאטש זיא'ס רעװ : ןעטעוו ךיז נּוא ןעלעיּפש ןעטֿבירנײא יז ןעגעלֿפ
 =עגוצ ךָאנ זיא ןעמייצ ערעטעּפש יד ןיא יװ רעדָא ,רעג'לק זיאס רעװ ,רעטקישעג
 ןעגעלֿפ ,ןעזײװעּב ּוצ םע םּוא .ןעלעיּפש רעדָא ןעגניז רעסעּב ןעק רעװ :ןעמּוק
 -,ןעטײר ,ןעננירּפש ,ןעֿפֹױל ,ןעלגנַאר ךיז ןעלעיּפש יד ןיא רעמהענלײהטנַא יד
 'ןעמלַאהרע טָאה ןעװעג רַבֹונ טָאהס רעװ .ןעלעיּפש רערָא ןעגניז ,ןעסיש
 .רער טינ זַא ,טוײװ סָאד ,ץנַארקרעּברָאל ןעסיֹורג םענײש ַא הֶדֵעְו םִע לָּכ יֵנְפַב
 יר ןוֿפ לעיצ םָאד ןעװעג יא ,ןעטלַאהרע טָאה ַחֵצַנְמ רעד ןעֿכלעװ ,םניוועג

 עלַא דנעגוי רעד ןיא ןעלקיווטנע ּוצ :ןעװעג זיא לעיצ סָאד רּונ ,ןעלעיּפש עשיּפמילָא
 ןעגעלֿפ ןעלעיפש יר .עגיטסייג יַאס עֿבילרעּפרעק יַאס ,ןעטײקגיהעֿפ ענערישרעֿפ
 ,ןענרעל ּוצ נּוא ןעלקיווטנע ּוצ ךיז ,דנעגּוי רער ןיא קָׁשַח םעד ןעקעװ ךילריטַאנ

 רע ֿפ ןיא לָאמניא ןערעװ טעטֿכירעגניײא ןעגעלֿפ םיִבֹוט-םיִמָי עשיּפמילֶא יר
 טיײצ רעד ןיא .געט ןע ּבעיז ןוֿפ ךֶרֶעַנַא טרעױדעג טָאה בֹוט םֹי רעד ,רהָאי
 -- ןיעיִלְּכ -- רהעװעג סָאד דנַאלנעֿבירג ץנַאג ןיא טָאה ןעלעיּפש עשיּפמילֶא יד ןוֿפ
 גּוא טנידיילעּב טינ טָאג ןייק לָאמנייק טָאה רעֿבלעװ ,עֿבירג רעײרֿפ רעדעי .טהּורעג
 יר ןיא ןעמענ ּוצ לײהטנַא טֿכער סַאד טַאהעג טָאה ,ט'גרהעג טינ ןעשנעמ ןייק
 . ןעלעיּפש עשיּפמילָא

 ןעלעיּפש יד ךָאנ גנּונֿכער:טײצ יד ןעװעג טרהיֿפעגניא זיא םייצ רעד טימ

 :ןעגָאז ךילנהָאװעג טגעלֿפ ןעמ -- .(ק יֿפ ןָא זד6 רהֶאי ןוֿפ ןעדאיּפמילָא רעדָא
 רעטירד רעד ןיא רהָאי ןעטשרע ןיא .ש ,ּב .צ ןעֿפָארטעג טָאה םענעי רעדָא סָאד
 ָ .ג .ד .א ערַאיּפמילָא

 {יא םוהטנילייה סָאד עילָאר עמיורג ַא טליפשעג טָאה דנַאלנעֿבירג:לעטימ ןיא
 ןעֿבירג ןיהואװ -- ןָאלָאּפַא ןוֿפ "לעקַארָא, רער ןענַאטשעג זיאס ּואו-- יֿפלעד

 :טנטרֿפ זעמוק ןענעלֿפ ןעדנעגעג ענערישרעֿפ גּוא רערנעל ענערישרעֿפ עלַא ןוֿפ



 .עטכישעג:טלעוו יד

 4 ידי ןיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשעּב זיא ײלעקַארָא, רעד .הואּובנ :
 / +עג יא ,ןעוַאג עקרַאטש ןהעג םיֹורַא ןעגעלֿפ סע ןעֿבלעװ ןיֿפ סַאנרַאּפ גרַאּב ןוֿפ
 ן עט'הָאיִבִנ יד ןעפעועג זיאס ןעֿבלעװ ףיֹוא םוֿפײרד רענערלָאג ַא ןענַאטש
 .עלַא רַאֿפ טקנופלעטימ רעד ןעװעג יֿפלע ר זיא ךױא --.תואיבנ ןענָאז נוא
 עועיגילער עסיורג םענייא ןיא ןערעײֿפ ּוצ ,תֹולָהְק עשיֿבירג עטגינײארעֿפ ,עגימורַא
 ןעגנולמַאזרעֿפ יד .ןעלּפמעט עֿבילטעג יד ףיוא ןעּבעג ּוצ גנּומֿבַא נּוא ,,םִיָבֹומ-םיִמִי
 רעמעּפש .טסּברעה ןיא ןייז ןעגעלֿפ יֿפלער ןיא תולהק יד ןוֿפ רעהעטשרָאֿפ יד ןּוֿפ
 .ןעלעיּפש עשיֿבירג ענעריעשרעֿפ טיט טגינײארעֿפ ןעגנולמַאזרעֿפ יד ןעמ טָאה

 טנע ךיז טָאהס .רערהעמ נּוא רערהעמ ץלַא ןעסקַאװעג זיא גנולקיוטנע יד
 טנעיד רעטסּומ םלַא .ערּוטּפלּוקס יד טפיֹוה רעּביא ,טסנוק ענייש יד טלעקיװ

 ןיא ןערָאװעג טֿכַאמעג ויא רעֿבלעװ ,"םּוא ע צ, טָאג ם'נוֿפ ּפָאק רעד טצעי ךָאנ
 עשיפמילַא יר תַעַּב רעגעיז עטמהירעּב יד ןוֿפ ןעטסּויּב ךיֹוא יװ ,םייצ רענעי
 עֿכלעװ , ןייּבנעֿפלע נּוא דלָאג ןוֿפ טֿכַאמעג רעדליּב ענערעישרעֿפ גוא ,ןעלעיּפש

 ךיוא ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד .ם'םּואעזּומ ענעדישרעֿפ ןיא טציא ןהעז ּוצ ךָאנ ןעניײז
 ןעצעזעג יר ,םיניד יד ,ןערָאװעג רענעש ןענייז תֹורָמ ענייז ,טלעקיװטנע גיטסייג
 0 לע 8 ןערעדנַא נּוא םִבֵׁש ןעשיֿבירג ןייא ןעשיווצ ןעגנוהיצעּב יר ,רעֿביײװ

 םּוצ ויּב קע ןייא ןּוֿפ דנַאל םָאד טגינײארעֿפ ןעּבָאה ןעגעװ עלָאֿפטסנּוק ,ענייש = - :
 עגינייא ןיא . גרעּב עטסֿבעה יד נּוא ךַאלעקניװ עטסעטייוו יד ןיא זיּב ּוליֵפֲא ,ןרעדנַא !
 :ײארעֿפ ןעגעלֿפ עֿבלעװ ,ןעטקנופלעטימ עיינ טעדליּבעגסױא ךיז ןעּבָאה ןעלעטש }

 רעדָא םיבֹומ םימי יד ךרּוד גנּורעקלעֿפעּב רענימּורַא רעד טימ עשימייה יד ןעגינ :
 ' ,טָאג םענעי רעדָא םעד רֹובְכִל ןעֿכַאמ םענייא ןיא טרָאד טגעלֿפ ןעמ סָאװ ןעלעיּפש-

 ,רעד ךרה זא ,קלָאֿפ ןייַא ןענייז ןעֿכירג עלַא זַא תש סָאר ע
 .טקרַאטשעג רהעז ,ןעלעיצ עניימעגלא גּוא ןעטיז ענַײמעגלַא ןָאיגילער .רעצימעגלַא
 א : א 7. ,ןעלַאװעג

 '.תוכּולמ עשיֿבירג עקרַאטש ןײװֿכילסיּב ךיז ןעלקיוומנע טייצ רענעגייא רער ןיא
 טָאה יז ןיא לייװ ,םײקגיטֿכיװ רערעדנָאזעּב ןוֿפ ןעוועג ןענייז תֹוכּולמ יד ןּוֿפ ייווצ

 .+קלָאֿפ טו ןוֿפ ןעגייווצמ פיו ה יד ןוֿפ טסייג רעד טלעגיּפשעגּבָא רָאלק ךיז א

 טַאַאטש:רעטילימ םעד ןיא רעטשרע רעד .רעינָאי יד נּוא רעירָאד; יד :
 .ןעהטַא טאַאמש ןעשיטַארקָאמעד םעד ןיא רעמײװצ רעד ,ַאטרַאּפש/ ?

: 
. 

 זא



 ,לעטיפאק סםעטייווצ

 רעד נוא ,אטראּפש טַאַאטש רעשירעטילימ רע

 .ןע הטא טַאַאטש רעש ימארקאמעד

 . רענַאטרַאּפש יד ןוֿפ ןעּבעל סָאד א גנוּבעגצעזעג יד .ַאטרַאּפש ןוֿפ עגאל יד
 רעה יה .ה .ד :"עי

 ענאל יד = יו ןיא לעדַא רעד . יע יד עא עֿכילטע ןּוֿפ טֿפַאש
 ןיא ןעײטרַאּפ יד .  גנוּבעגצעזעג ןייז גּוא ןָאלַאפ - קלָאֿפ גּוא לעדַא . ןעהטַא ןּוֿפ
 סענעטסיילק ר 8 גיא סָאטַארטסיזייּפ גוכעגצעעג ם'ןָאלָאס ךָאנ א

 לנאמיאוצ עגיטסייג רעד .עיטַארקַאמעד רעד ןוֿפ םיאנוש יד . ןעמרַאֿפער
 יטשרע יד ,ןעלּוש ץשיֿפָאזָאליֿפ יד ,טרעדנּוהרהַאי ןעטסקעז ןיא םידנַאלנעֿבירג
 .עלּוש עשיטַאעלע ,עלּוש עשירָאגַאטיּפ .,עלוש עג שי יד ,ץגארֿפ עשיֿפָאזָאליֿפ
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 ןיא --- דנַאלנעֿבירגםֹורָד -- זענָאּפָאלעּפ םער ףיֹוא ךיז טניֿפעג ַאטרַאּפש
 =יינרַאּפ יד ךיז ןעהעיצ ַאטרַאּפש ןוֿפ טייטחַרזִמ ףיוא .ןעינָא ק ַאל ןוֿפ דנעגעג רעד
 =יבע עשירָאר יד זַא םעדֿכָאנ ,סַאט ָארייא רעד טייז:בַר ְךֲעַמ ףיֹוא נּוא גרעּב עש

 ויִּב ןעמוקעג ןענעװ ענערעישרעֿפ ףיֹוא נוא ,ַאיַאהַא ןעמונעגנייא ןעּבָאה ןעטנַארג -
 גּוא

 ןעסַאמ עסיֹורג יד ךיז רעטנוא גינעהמרעטנּוא ןעמלאל נּוא ןעֿבַאמ לָאז ,לערַאםגידק *

 ,רענאל רעשירעטילימ רעײז ,טלעטשענּבָא טרָאד ךיז ײז ןעּבָאה ,ןעינָאקַאל

 יד .ַאטרַאּפש יא סָאד ,טדָאטש ַא ןיא טעדליּבעגסיֹוא ,ײװֿבַאלסיּב ךיז טָאה !
 יז נּוא ,רעירָאד יד ןּוֿפ רעסערג לעיֿפ ןעװעג זיא רענהָאװנײא עגירהירֿפ יד ןוֿפ להָאצ

 =יארעֿפ .גנורעקלעֿפעּב 1 עטלַא יד ךיז טעװ רעמָאמ ,טַאהעג אָרֹומ לָאמ עלַא ןעּבָאה

 ךיז טומענ ַאטרַאּפש טָאה רַאֿפרעד ,ײז םימ ןעטלַאה המחלמ ןעהעגסיֹורַא גּוא ןעגינ

 .געירק םּוצ גימרעֿפ ןייז טייצ רערעי ּוצ ידּכ ,ןעריזינַאנרַא שירעטילימ

 םָאה עיצַאזינַאגרָא יד נוא (הָכּולְמ) םַאַאמש םעיײנ םעד ןּוֿפ גנוּבעגצעזעג יד +=

 ןיא טרהיֿפעג ךרּוד נּוא טסַאֿפרעֿפ --- הֶלָּבַקְּב טַאהעג ןעּבָאה רעטרַאּפש יד יװ --

 רַאֿפ ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה רעטעּפש .זיוה ןעֿבילגינעק ןוֿפ גרּוקיל ןעּבעל
 ..נ ,ד .א תֹונָּבְרַה טֿכַארּבעג םהיא ,ןעלּפמעמ טיֹוּבעג ןעגעוו רֹובָּכ ןייז ןיֿפ ,ןעגילייה ַא

 רעשירָאר רעד זַא ,ןעװעג זיא טַאַאמש םעיינ םעד ןוֿפ עּבַאנֿפױוא-טּפיוה יד = 7

 =רעטנּוא ענעמונעגנייא יד ןעטלַאה ּוצ ידּכ . גנּורעקלעֿפעּב רענעמונעגנייא רעד ןּוֿפ -



 עג : טי טל 6 : ו יי יט שי זייט טא רע איי יד יי יג
 0 : וע לג ְ :

 .עטֿכישעג?טלעוו יד 0

  :ןעּסַאלק ענערעישרעֿפ יײװצ ןיא טלייהטעגנייא גנוּבעגצעזעג יד ייז טָאה ,טקירד
 .ןעטָאלעה נּוא ןעקָאירעּפ

 רעירָאד יד ןעּבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז גנַאל טָאה עֿכלעװ , גנורעקלעֿפעּב יד
 =נעטשטסּבלעז ,טײהײרֿפ רעײז רַאֿפ ןעטלַאהעג המחלמ הָרּובְג נּוא המומ טימ נּוא

 טֿכַאמעג ןעטיײקגיריוש לעיֿפ רעירָאד יד ָאזלַא טָאה נּוא ,דנַאל רעײז נּוא טייקגיד
 רהעמ ,ןערָאװעג םלעדנַאהעּב רעגנערמש זיא ,גנורעקלעֿפ} ּב יר ןעמהעננייא םייּב

 ײז .ןעטָאלעה סםַאלק םער טעדליּבעג ןעמ טָאה יד ןוֿפ ; ןערָאװעג טקירדרעטנּוא

 יז טימ טָאה טַאַאמש רעד נּוא ןעֿפַאלקש ענייז ןעװעג ,טַאַאמש םּוצ טרעהעג ןעּבָאה

 יד הָנֶּתַּמ םלַא ןעּבעגעג יז טָאה טַאַאמש רעד ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ טֿכַאמעג

 ;דרע יד יז רַאֿפ ןעטייּברַאעּב ןעגעלֿפ ןעטָאלעה יד נּוא ,רענַאטרַאּפש עלעדַא

 --.װ .ז .א המחלמ רעד ןיא ןעטיײלנעּב גוא ּבומש ןיא טֿכענק םלַא יז ןענעיד

 ,ןענ'גרה -- ןעמָאלעה יד -- טֿכענק ערעייז טרָאמעג טינ ןעּבָאה םִּתַּבַה-יִלֲעַּב יד

 ,ײרֿפ ןעוָאל םיֹורַא נּוא ןעֿפױקרעֿפ
 =נייא ענעמונעגנייא עסַאלק רערעדנַא רעד ןוֿפ עגַאל יד ןעװעג זיא רעפע-

 ָאקַאל עגירהירֿפ יד ,רעײֿכַא יד ןעװעג ןענייז סָאד -- ן+ק ָאירעפ, יר ,רענהָאװ

 יד ןעּבעגעגרעטנּוא ןעליו ןעמּוג ןטימ ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,רענהָאװנייא עשינ

 רעּבָא ןענייז ייז ,טַאהעג טינ ךיֹוא ןעקָאירעּפ יד ןעּבָאה עטֿכ ע ר ןייק . רעירָאד

 ,רעֿפרָאר יד ןיא טנהָאװעג ןעטסיימ םַא ןעּבָאה יז ,ןעװעג ײרֿפ ,ךילנָאזרעּפ ,ןיײלַא

 טימ ךיֹוא ךיז ןעּבָאה יז ,טײיּברַאעּב ךיז רַאֿפ ןעּבָאה יז עֿבלעװ , רערלעֿפ טַאהעג

 ,טלהָאצעג וניצ גּוא ,תומחלמ ןיא ןעמּונעג לײהטנַא , ןעמּונרעֿפ תֹובאָלְמ ענערעישרעֿפ

 .רענַאטרַאּפש יד ןעוועג ןענייז רעטלַאװרעֿפ ערעייז

 ,םריוינַאגרָא שירעטילימ ןעוועג טייצ:סנעדעירֿפ ןיא ךיֹוא ןענייז רענַאמרַאּפש יד
 -ַאֿפ עגילערַא ענערישרעֿפ ייווצ ןוֿפ --- םיִכָלְמ 2 ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא גנּורעיגער יד

 ץרעּביא הָּמִלָׁש עסיֹורג ַא טַאהעג טייצ המחלמ ןיא רונ ןעּבָאה עֿלעװ --- םעילימ
 ערעייז ןיא טצנערגעּב ןעוועג םיכלמ יד ןענייז , ןעבעל ןעֿבילנהָאװעג םעד ייּב . קלָאֿפ
 ,ַאיוּורע ג :ןעסײהעג טָאה עֿבלעװ ,םיִנָקְו יד ןּוֿפ הָּפִסֲא רעד ךרּוד ,עטֿכער

 ןעֿפורעג ןעמ טָאה םינקז יר ,רהָאי 60 ןּוֿפ רעגנוי טשינ ןַאמ 30 ןוֿפ ןענַאטשעּב גּוא

 םַאהעג םיכלמ ירד ןעּבָאה ַאיװרעג רעד ןוֿפ ןעגנוצז יד ןיא ,ףעטנָארעג,
 ,שרח ןיא לָאמ ןייא .רעדעילגטימ יד ןוֿפ ןעגיצנייא ןעדעי טימ ,עמיטש עֿבײלג ַא

 ןעצנַא ג םער ןוֿפ ןעגנולמַאזרעֿפ ןייז ןעגעלֿפ ,לּוֿפ ןעוועג זיא הָנֶבְל יד תעשּב
 ,לערַא

 יד רונ . ןעוועג טינ ןעגנּולמַאזרעֿפ יד ייּב ןענייז (ןעטַאּבער) םיִחּוּכו עײרֿפ ענייק
 עגירּביא עלַא ,ןעגָאז ּוצ סיֹורַא גנוניימ רעייז טֿכער סַאד טַאהעג ןעּבָאה ןעריציֿפָא

 רענדער יד סָאװ םעד ּוצ הָמָּכְסַה רעייז ןעגייווש ךרּוד ןעקירדסיוא טנעקעג רּונ ןעּבָאה



'1 

 זיא םולשעּב רעד ,םיֵּכְסַמ טינ ןענייז יז זַא יירשענ ךרּוד רעדָא ,טגָאזעג ןעּבָאה
 , טייהרהעמ רעד ןּוֿפ גנַאלרעֿפ םעד ךָאנ ןעוועג לָאמ עלַא

 ןוֿפ ןעּבעל עצנַאג סָאר טַעָמִּכ דנַאה ןייז ןיא ןעטלַאהעג טָאה טַאַאמש רעד
 רער טָאה ןעּבָאה הָנּותֲח טינ רָאג .םעלַא רעּביא הֹעַד ַא טַאהעג טָאה רע ,קלָאֿפ

 ןעּבעיז ןערָאװעג םלַא לעגנוי ַא זיא םיוק ,טזָאלרעד טינ טַאַאטש רעד טָאה ,ןָאזרעּפ

 ,גנוהיצרע ּוצ טַאַאטש םעד ןעּבעגעגרעּביא ןרעטלע ענייז םהיא ןעּבָאה ,רהָאי
 + גנוטלַאהסיוא נּוא ןעקנירט ,ןעסע ,גנוריילק ןעּבעגעג ךיֹוא םהיא טָאה רעֿבלעװ
 גיהּור נּוא ,דלּורעג ןעּבָאה ןעלָאז יז טנהָאװעג ּוצ יז ןעמ טָאה ןָא זייוו'דניק ןּוֿפ
 ,רעגנוה :יװ ,עדנעטשּוצ עמהענעגנַאנּוא ערעװש ענעדעישרעֿפ ןעגָארט רעּבירַא
 .ערעֿבעה ןוֿפ להעֿפעּב םעד ןעגלָאֿפ ּוצ ,םַאזרָאהעג ןייז ּוצ ְךיֹוא נּוא .ג .ד .א טשרוד
 ,ןעטָאלעה רַאֿפ ןערָאװעג ןעגיֹוצרע טרּוּבעג רעד ךָאנ דלַאּב ןענייז רעדניק ע5ַֿאווש)
 ,רהָאי גיסיירד ויּב טרעיודעג טָאה גנוהיצרע יד ,(ט'גרהעג רָאג יז טָאה ןעמ רעדָא
 ןיא ןעמהענּוצ לײהטנַא טֿכער סָאד טַאהעג ןָאש ןַאמ רעגנוי ועד טָאה םעדֿבָאנ נּוא
 2 ,ןעטיסיס רערָא תֹורְבָה ,טלע צ ןיא רעדָא שימ

 ףיא רעדעילגטימ יד ,םיִרֵבֲח ןהעצֿפװֿפ ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא עטיסיס ערעי
 ןעסעגעג ןעּבָאה םירבח עלַא .עקווָאריטָאלַאּב ךרוד ןעמונעגֿפיֹוא ןעמ טָאה עטיסיס ַא
 ,םינינע יר ,ןעוייּפש עֿבַאֿפניײא ןוֿפ ןעוועג ןענייז ןעטייצלהָאמ יד ,שימ ןייא ייַּב
 נּוא המחלמ : ןעוועג ןענייז שיט םייּב טדערעג ךילֿכָאזטּפיוה טָאה ןעמ עֿכלעװ רעּביא
 -ערעטלָא יר סָאװ ןערעה ּוצ גּוא ןהעטש ּוצ ושועג טּביױלרע זיא רעדניק עגנוי יד .דנַאי
 , ן'תֹועומש ןעשנעמ

 ציוװעג ַא ךָאנ ,ןלענער עסיוועג ךָאנ ןערָאװעג ןעגיוצרע ךיוא ןענייז ןעיורֿפ יד
 -רענעמ יר ;ןעּבעל ןיא טרָא ןבּושָח ַא ןעמונרעֿפ ןעּבָאה ןעױרֿפ יד .גנּונררָא רעס
 -, קיטילָאּפ רעד ףיֹוא גנּוקריװ ַא טַאהעג ךיוא ןעּבָאה יז ,רֹובּכ ןעּבעגעגּבָא יז ןעּבָאה
 שירעטילימ קרַאטש ַא ,דנּוזעג ַא : טַאַאמש םעד ייּב ןעוועג רעּבָא זיא עֿכַא=טּפױה יד
 רענַאטרַאּפש םעד טָאה טֿפַאשטריװ:ּבוטש יד ,ןעּבעל:ויֹוה סאד . ןעהיצרע ּוצ קלָאֿפ
 : , טריסערעטניא קרַאטש טינ)

 +רעֿפ 840 רהָאי ןיא זיא ,סַאטרַאּפש גנוּבעגצעועג יד זא ,רַעַׁשְמ יא ןעמ
 .ןערָאװעג טגידנע

 :רַאּפש זיא ןעּבעל ןעשירעטילימ גניירטש ַאוַא ייּב זַא ,טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס
 ךָאנ םֵרָפָּבּו ,םּורַא טייוו הָרּובְג רהיא טימ חֹּכ רהיא טימ טמהירעּב ןערָאװעג .ַאמ -

 .לּכ םָדֹוק ,רנעה עטגיילעג ןעממַאװצ טימ ןעסעזעג טינ ןענייז רענַאמרַאּפש יד זַא
 ..לעֿפעּב יר ,ןעינעסעמ :רנעגעג ץשיֿבירג עטסנָאש יר ןעמּונעגנייַא יז ןעבָאה



 .עטכישעג?טלעוו יד

 יז ײז ןעּבָאה ,ןעמּונענניא ףפמַאק ןערעװש ַא ךָאנ (830) ןעּבָאה ייז עֿבלעװ , גנורעק-

 ןעֿפרָאװענ קעװַא ןעּבָאה רעינע סע מ לייהט רעסיֹורגַא ,ןעטָאלעה רַאֿפ טֿכַאמעג
 . םייה עניהּור ַא ןעֿבוז ּוצ ידּכ טרעדנַאװעגסױוא נּוא ,דנַאלרעטַאֿפ רעייז

 םינ ײז ןעּבָאה -- זענָאּפָאלעּפ ןּוֿפ רנעגעג עטסלעטימ יר-- ןעידַאקרַא
 עטסערג יד ןוֿפ ענייא ַאע גַאט טרָאטש יד ,ןעמהעננייא ןעצנאג ןיא רָאג טנעקעג:
 ךיז טָאה נּוא ,רענַאטרַאּפש יד טימ דנוּב ַא ןעסָאלשעג טָאה ןעידַאקרַא ןיא טדָאמש-

 :ראּבש רעטנּוא ,עשיטרַאּפש יד טימ םענייא ןיא ןעטַארלָאס ןעקיש ּוצ ןעוועג בִיִמְהַמ
 נעירק ןעגיטֿפעה ַא טרהיֿפעג ןעּבָאה רענַאטרַאּפש יד . געירק ןיא ,ַאדנַאמָאק רעשיט-
 לעקיטש ןיילק ַא ףיֹוא ס ָא גר ַא ןיא טנהָאװעג טָאה סעֿבלעװ אפ שירָאד ַא טימ:
 רעד רעּבָא--סילָאגרַא נּוא ןעינָאק ַאל ןעשיווצ ןעגעלעג זיא סָאװ ., דנַאל-
 ךיז טָא נוא טרעהעגֿפיֹוא רע טָאה טָא ; ןערהָאי טימ טייצ ַא ןעגיוצעג ךיז טָאה געירק
 יז ; טרהיֿפעגסיוא שנּואו רהיא טָאה ָאטרַאּפש ויּב ,ןעּבױהעגנָא רעדעיו לא

 םינ ,הבולמ עטסקרַאטש יד -- .ק ,8ֿ 600 רהָאי ןיא --- ןערָאװענ ףֹוס לּכ ףֹוס וי
 ןעיִחַאמיפ} דנּוּב ןייא ןיא טגינײארעֿפ ןעוועג זיא רעֿכלעװ --- א /פ ןףיֹוא רּונ
 ; רנַאלסיֹוא סָאד רַאֿפ ְךיֹוא רּונ --- ַאמרַאּפש ןוֿפ (עינָאמעגעה) גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא
 ,רנַאלנעֿבירג ןּוֿפ טֿכַאמ עטסקרַאטש יד סלַא טנעֿבערעג לַארעּביא ךיז טָאה יז

 טֿכער רהעמ טהימעּב ךיז ןעּבָאה ,םיִכָלְמ עשיטרַאּפש עקרַאטש יד ןוֿפ עגינייא
 ןיא עיטַארקָאטסירַא יד .ןעגנולעג טשינ רעּבָא יז זיא'ס ,ןעּברעװרע ּוצ ךיז רַאֿפ:
 ערעסערג ןייק .טֿכַאמ עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה נּוא םיֹורג רהעז ןעוועג זיא אמרַאּפש
 םעיינא טרהיֿפעגנייא ןעּבָאה ייז ,הּברדַא ,ןעּבעגעג טינ םיכלמ יד 'ייז א טײהײרֿפ-
 :עג יז טָאה ןעּמ --- ןעשנעמ ףניֿפ ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא םעֿכלעװ ,םּוהטנעטסַאעּב ןימ:
 טרילָארטנָאק ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןפרָאילָארטנַאק ןעוועג ןענייז סָאד ,ןערָאּפע 6

 ףיֹוא ןעּביײלקסױא ןעמ ר ןערָאּפע יד ,רנַאל ןיא ךיז םּוהמ סָאװ גנידצלַא :
 : רהַאי ןייֵא

 יד ןעוועג ,רעצטיױעּבדנּורג יד ,עיטַארקָאטסירַא יד ָאולַא זיא ַאטרַאּפש ןיא
 =רַאפ עשיטַארקָאטסירַא עלַא ןּוֿפ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא יז ,עיטרַאּפ עדנעשרעה

 יד טרהיֿפעג יֹוזַא טָאה עיטרַאּפ יר זַא ךיז םהעטשרעֿפיפ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןעיימ
 נַא רַאֿפ טגרָאועג סָאװ גינעוו טָאז גּוא ,רעסעּב ןעוועג זיא רהיא רַאֿפ יװ הָכּולְמ 7:

 סָאד זיא ,טנירָאק יװ ,םדעטשסלערוַאה עסיֹורג יד ןיא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןעסַאלק ערער: 4
 רעשיטַארקָאטסירַא רעד ןּוֿפ ןעוועג טקירדעג קרַאטש --- לשמל--- קלָאֿפ םלערנַאהי
 ענערעישרעֿפ ןיא . גנּורעיגער רער טימ ןעדעירֿפּוצנּוא טסֿכעה ןעוועג זיא גּוא , קיטילָאּפ
 רער ןּוֿפ עקַאט --- ןעשנעמ קלאפ ןענוֿפעג רעּבירַאר ךיז ןעּבָאה טדָאמש
 ;עגרעטנּוא יר ןּוֿפ עצטיּפש רעד ןַא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ --- עיטַארקָאטסירַא;

 ,ןענַאריט יר---גנורעיגער ןיִמ עיינ ַא טעדליּבעגסיוא ןָּפֹוא ַאזָא ףיֹוא ןעּבָאה גוא ,עטקירר;



 , ןעהטַא ןיֿפ עגַאל יד ,ַאטרַאּפש ןיא לעדַא רעד ."ןענַאריט יי

 .=רעטנּוא יד ןּוֿפ ןעסערעטניא יד ןעצטיש ּוצ טֿבװעג ןעּבָאה (=ןענַאריט יד

 ; רעצטיזעב:דנורג קא גּוא קי א ,םיִרֲחֹוס יד ןּוֿפ : ןעסַאלק עטקירד

 יא םעד ןערעגנירגרעֿפ ּוצ ,ןעװעג ךילגעמ זיא'ס טייוו יװ טהימעּב ךיז ןעּבָאה יז ;+

 "יד ,טֿכזניה רעניטסייג ןיא 0 נּוא רעלעירעטַאמ ןיא יַאס ,ןעּבעל ןוֿפ לֹוע םעד

 ;ןעּבָאה יז סָאװ תֹובֹומ יד רַאֿפ ןענַאריט, יד רהעז ןעמהיר טייצ רענעי ןוֿפ םיִרָרוׁשְמ

 ,קלָאֿפ םער ןּוהמעג
 ןּוז ןייז גּוא טנירָאק ןוֿפ סָאלעסּפיק : ןענייז ןענַאריט עטסעטמהירעּב יד

 *ןיא סענע גָאע הט (600) ןַאיקיס ןיא ס ע נע טסייל ק (699--589) סָאר דנַאירעּפ

 טעלימ ןוֿפ סַאליּביוַארהט ,(660)ןעהּטַא ןיא סָאטַא רטסיזעּפ ,(640) אראנעמ
 ,(580) סָאמַאס ןוֿפ סָאטַארקילַאפ בּוא ,(630)

 ,נעירק םּוצ ןעמוקעג םּומעמוא סע יא ,ןַאריט ַא ןעװעג רּונ זיא'ס ּואוו
 -=עמּוא . לעדַא ןעדנערעיגער ןעשיווצ נוא םצישעג טָאה רע סעֿבלעװ קלָאֿפ ןעשיווצ

 יַאס דנּוּב ןעשינַאטרַאּפש ןיא יַאס ,ןַאריט ַא ןענַאט טשעגנֿפױא רּונ זיא'ס ּואו ,םּומ

 = .ךױ יב ,ףליה ּוצ 0 ר יד ןעמּוקענ ַאטרַאּפש זיא ,רנַאלסיוא ןיא

 .=ַאלק יד ןעגעג ןעצטעזעג עגנערטש רהעז םרהיֿפעגניײא גנורעיגער יד טָאה ,ַאטרַאּפש

 = / עאה יד ,ןייז דַרֹומ יז ןעלעוו רעמָאמ טַאהעג אָרֹומ טָאה יז סָאװ ןעס
 ןעוועג ןענייז --- טקירדיועטנּוא ;עװעג דנַאל ןיא יד ערעדנַא ןוֿפ רהעמ ןענייז
 .ןרעּביא ןהעג םּורַא ןעגעלֿפ ןעטסיצילָאּפ יד , ײצילָאּפ רעדנוװעּב ַא ןעֿפרָאװרעטנּוא
 רעמָאמ .טוהט ןעמ 2 נוא טרער ןעמ סָאװ ןעקוקוצ גּוא ןערעהוצ ךיז גּוא רנַאל
 רעד ןעּבענעגרעּביא גונעג טינ זיא רע זַא ןעועג רשֹוח 0 יז ןעּבָאה
 ַאטרַאּפש ויא יֹזַא טָא ,ןענ'גרה ּוצ םהיא טֿכער סָאד טַאהעג יז ןעּבָאה גנורעיגער
  רעדנעלסיוא עלַא טָאה יז .לעדַא םעד ןוֿפ הלשממ יד ןעקרַאטשרעֿפ ּוצ ןעגנולעג
 =ערֿפיֹוא יז ןעלעװ רעמָאמ ,טַאהעג אָרֹומ טָאה יז לײװ ,ַאטרַאּפש ןוֿפ טקישעג ּסיֹורַא
 : ןערהָאֿפ טינ ןעלָאז רענהָאװנייַא רעטרַאּפש יד זַא יֵדְּכ ,דנַאטשֿפיוא םּוצ קלָאֿפ סָאד ןעג
 .=ױמ ,גנורעיגער רעד רַאֿפ ,עֿבילרהעֿפעג טימ ןענָאקעּב טרָאד ךיז נּוא דנַאלסיוא ןייק
 .רּוּנ טזָאלעג נּוא דנַאל ןוֿפ דלעג ענרעּבליז סָאר ןעמּונעגּוצ גנּורעיגער יד טָאה ,ןעגנונ
 ָאולַא זיא ַאמרַאּפש ,ןעטלָאנעג טינ דנַאלסיֹוא ןיא ןעּבָאה עֿבלעװ ,תֹועֵּבִּמַמ ענרעזײַא !

 .זיא גנולעקיווטנע רהיא נּוא הָנֵרְדַמ ןייַא ףיֹוא ןהעמש ןעּבילּבעג טרענײטשרַאֿפ יו
 ?וקענ םיֹורַא זיא .םידנַאלנעֿבירג -טירשטרָאֿפ רעגיטסײג רעד .,ןעגנַאגעג טינ רעטײװ
 ."ןע הטַא} ןוֿפ --- טַאַאמש רטדנַא'נַא ןוֿפ ןעמ

 ,====2= יי

 --, ןעשנֶעמ ןעגעג גיד'תונמחרּב'מּוא ןעוועג זיא סָאװ ,םעד רּונ טינ ןעֿפורעג ןעמ טָאה ןַאריט (* |

 , ןייז ךרּוד גּוא ,דנעה ענייז ןיא גנורעיגער יד ןעמונעגניירא דלַאװג טימ טָאה סָאװ םעד ךיֹוא רּונ =

 .רעשרעה רעטּוגַא ןעוועג זיא רע ןעוו וליפא ,ערעדנַא רעּביא רעשרעה א ןערָאװעג טֿבַאמ - 4
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 רנענעג רעד ןיא ,רנַאלנעֿבירג:לעטימ ןוֿפ טייז:חרזמ ףיֹוא ןעגעלעג זיא ןעהטַא

 :טַארדַאװק 41 ןעמּונרעֿפ לֹּכַה ְךַס טָאה'ס .סיורג טינ ןעװעג ויא רנַאל סָאד .ַאקיטטא
 ןעּנייז רערלעװ גינעװ טימ גרעּב ןעשיווצ ,רַאּבטֿכורֿפ רהעז םינ ןעװעג זיא'ס ,ןעליימ
 :ןעװענ טרָאד ןענייז ןעצנַאלֿפ טּפיוה יד , רעסַאװ גינעװ טימ ןעלָאהט עמיירּב ןעװעג
 טנעיל רנַאל ןוֿפ םיװ טינ ,רעמיוברעּברָאל גּוא ןלעדנַאמ + ,ןעטריּבלײא  ,ןענײֿפ
 עֿכלעװ ,ןרערנַא םעד ךָאנ לעוניא ןיא ,ןעלזניא ךס ַא טימ םי רעשעייגייא רער
 דנעצנעלג ןעװעג טינ ויא דנַאל סָאד לײװ .ןעיזַאףײלק ּוצ זיּב ךיז ןעהעיצ
 ײז זַא קָׁשֲה רעייז טקעװעג טינ נּוא רעקלָאֿפ ערמערֿפ ןייק ןעגיוצעגוצ טינ סע טָאה
 :עּב ךיז ןעּבָאה ,רנַאל ןּוֿפ רענהָאװנײא יד . ןעמהעננייא סָאד ןעמוק ןעלעוו ןעלָאמ

 טינ לָאמנײק דנַאל רעיז ןעּבָאה גּוא ןָא גיבייא ןוֿפ ָאר ןענהָאװ ײז זַא ,טמהירי

 / . ישטבעי
 ,םוהטנינעק קרַאטש ַא טימ ןָא ךיוא ךיז טּביֹוה ןעהטַא ןּוֿפ עטֿבישעג . יד

 .הכולט עקרַאטש ַא ּוצ ,טגינײארעֿפ רעֿפרער נוא טרָאטש עניילק יד טָאה סעֿכלעװ

 םעד ךרּוד ןעטיּברעֿפ ןערָאװעג ךלמ רעד שא ,םומעמוא יװ ,ןעהמַא ןיא

 גנורעיגער רעשינעהטַא רעד ןוֿפ עצטיפש רעד ןַא ןענייז רהָאי 68 ןיא ְךְרֶע'ֹנַא .לעדַא
 ן'ךרּוד ןערעוו ןעּבעילקעגסיֹוא ןעגעלֿפ ןעטנָאֿברַא יד ."עטנָאֿברַאג ןיינ ןענַאטשעג

 ןיא רעּבירַא ײז ןעגעלֿפ רהָאי םעד ךָאנ ,רהָאי ןייא ףיֹוא (ןעדירטַאּפיײא) .לעדַא

 "נַאּפָאערַא + ןעםייהעג טָאה רעֿבלעװ ."טַאנעס;
 עסַאמ עסיורג יד נּוא ,טשרעהעג לעדַא רעד טָאה ַאמרַאּפש ןיא יװ ןעהּטַא ןיא ;

 זיא ַאמרַאּפש גוא ןעהטַא ןעשיווצ קולח רעד ,טקירדרעטנוא ןעוועג זיא קלָאֿפ ןוֿפ

 רעדנַאנַא ּוצ טרעהעג ןעסַאלק עטקירדרעמנוא יד ןעּבָאה ַאטרַאש ןיא : רעד ןעוועג

 ןוֿפ ,עטקירדרעטנּוא יד יװ רעקירדרעטנּוא יד ,עדייּב ןענייז ןעהטַא ןיא ,קלָאֿפ

 ןיא דײשרעטנוא ַא ןענַאמשעּב רּונ זיאס עֿבלעװ ןעשיװצ ,ןעװעג קלָאֿפ ןייֵא

 .נײרַא ןעּבָאה עֿבײר יר .םערָא נּוא ךייר ןעשיווצ רײשרעטנואנַא ,ןע געמ רעֿֿפ
 יר טקירדרעטנוא ןעּבָאה נּוא דנעה ערעייז ןיא ,טֿכע ר סַאד ,גנורעיגער יד טּפַאֿכעג

 .עמירָא
 ,"לָאהט ןוֿפ טייל יד, .ה ,ד "רעיירעּפ, יר :ןעסייהענ ןעּבָאה עֿבײר יד

 =גרע ּב, :טסײה סָאד ,"רערקַאיד, יד (4 : ןעסַאלק ייווצ ךָאנ רימ ןעניֿפעג יז ןעּבעג
 יר (פ ;עֿכײר יד ייּב טגירלּושרעֿפ גּוא עמירָא ,ןערעיוּב עניילק ןעוועג ןענייז .יד "טייל

 ?טפיוה ןעּבָאה עֿבלעװ ,םיִרְחֹוס ןעװעג ןענייז סָאד ,"עטייל:גע ר ב,---"רעלַארַאּפ,
 ,לערנַאה ןּוֿפ טּבעלעג ךילֿבָאז

 עטֿכער ענעגייא יר ןעּבָאה טלָאװעג ןעּבָאה ,ןעסַא;ק עטקירררעטנוא עלַא יד

 גנּורעיגער עגילערַא יר ןעֿפרַאװ ּוצ ּבָארַא טריּבָארּפעג ןעּבָאה נּוא  לעדַא רעד סָאװ



 עי א יי שא טא א
 אב 1 ר 1 : א ת

 .ןעגנוּבעגצעזעג ענייז 4 .ןןָאלָאס

 .ןעּבעגעגנייא טינ רעּבָא יז ךיז טָאה'ס ,(698) ןָאליק ןַאריט םעד ןוֿפ עֿפליה רער טימי

 , דנַאל ןוֿפ ןעצעזעג יד ןערימרָאֿפער ּוצ טריּבָארּפ ןָאק ַאר ד טָאה (690) רעמעּפשי
 םּורַא טייצ עצרוק ַא ןיא ; טֿכַארּבעג טינ ןעצמונ ןייק ךיֹוא רעּבָא טָאה םרָאֿפער ןייז
 עֿבײר יד ןּוֿפ קורד רעד זיא רעטיײװ סָאװ .ןעסעגרעֿפ םרָאֿפער עצנַאנ יד ןעמ טָאה
 םֹהְוְלַמ יד זַא ,ּוצרעד ןעמּוקעג זיא'ס ;ןערָאװעג רעקרַאטש עמירָא יד ףוא
 .ןעמּוקעּב ּוצ בֹוח רעײז 'דּכ ,טֿכענק רַאֿפ ןעֿפױקרַאֿפ תֹובֹוחייֵלֲעַּב ערעײז ןעגעלֿפ
 4 ןעטלַאהעג טָאה רנַאל סָאד .טֿכעלש רהעז ןעוועג זיא קלָאֿפ ןעשינעהטַא ןוֿפ ענַאל יד

 6 :רעטנּוא םּוצ רעטנעהָאנ ץלַא ןעהעג םייּב נּוא עטֿפערק עטסעּב ערהיא ןערילרעֿפ יב
 ְ םָאװ ,לעדַא ןוֿפ שנעמ ַא ןענַאטשעגֿפֹוא זיא דנַאטשוצ ןעֿבילרהעֿפעג םעד יײיּב .גנַאג
 : טָאה רע ;סַאלק ןייז ןּוֿפ קילג םער ןוֿפ ןעװעג רערעייהט םהיא זיא קילג םקלָאֿפ ןייז
 ןעּבעל עלַאיצָאס עצנַאג סָאד נּוא ,טרימרָאֿפער סיוא דנּורג ןוֿפ ןעצעזעג עשינעהטַא יד
 0 .ןָאלָאס---ןעװעג זיא שנעמ רעד . טרערנעעגמוא

 : טימ נּוא ןעהטַא ןוֿפ ןעּבעל ןיא עֿבָאּפע עיינ ַא ןָא ךיז טּבײה ןָאלָאס םימ
 ' ,ןעמ טלהעצרער ןָאלַאס ףיֹוא ,קלָאֿפ ןעשיֿבירג ןעצנַאג ןוֿפ ןעּבעל ןיא ךיֹוא רהיא
 ןעֿפַאה םעד ,סימַאלַאס לעוניא סָאד ןעמּונענּבָא א ךרּוד טָאה רע זַא

 ןענַאמשרעֿפ טָאה ןָאלָאס .ןעמּונעגּוצ טַאהעג ןעּבָאה עדמערֿפ סעֿבלעװ ,סנעהטַא

 ןענעק ךיז טעװ יז ןעװ ,ןעלקיוװטנע ךיז ןעק ןעהטַא טייװ יװ ,ןהעזעג נּוא לעדנַאה
 .םּורַא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןעלזניא יד טימ נּוא סעגערּב:םי יד טימ ןעצטּונעּב

 ײרֿפ ;יירֿפ ןייז לָּכ םֶדֹוק סע וּומ ,ןעלקיומנע ןענעק ךיז לָאז קלָאֿפ ַא ידּכ = -
 טַאה טײהײרֿפ יד נּוא ,רעקירדרעטנּוא עטסגינייווניא ןוֿפ נּוא עטסגינייװסיוא ןוֿפ

 694 רהֶאי ןיא זיא ןָאלָאס זַא ,רעּבירער ,קלָאֿפ ןעשינעהטַא םעד טלהעֿפעג עדַארג
 וַא :ץעזעג ַא טרהיֿפעגניא רע טָאה ,"טנָאֿכרַא, ַא רַאֿפ ןערָאװעג ןעּבילקעגסיױא
 : יד נּוא ,טֿכענק ןייק רַאֿפ ןערעװ טֿפױקרעֿפ טינ רָאט רענעריוּבעג רענעהמַאינַא
 ש קירּוצ ןערעקמוא ךיז גּוא ןערעוו טײרֿפעּב ןעֿפרַאד ,ןערָאװעג טֿפױקרעֿפ ןענייז עֿבלעװ
 .םייה ַא :

 ןוֿפ קלָאֿפ םָאר ןעמ טײרֿפעּב יװ :הָלֵאֵׁש עיינ ַא ןעמיקעגֿפױא רעּבָא זיא .ָאד
 ןענוֿפעג ךיֹוא הָרָצ רעד ןעגעג טָאה ןָאלָאס ?עֿבײר יר ּוצ ןעדלש עסיורג ענייז
 י תובֹוח, טסייה סָאד ,'יַהְט-חַא-וייַמו : ןעשיֿכירג ןיא טסייה רעֿבלעװ ,לעטימ ַא !

 : 1 וי קי ."גנוֿפרַאװּבָארַא
 ו נוא ןעּביז ףיוא תֹועַּבִּמַמ ענרעּבליז יד ןּוֿפ הטרעוו םעד טרענעלקרעֿפ טָאה רע

 1 ןוֿפ המרעוו םעד טַאהעג רעהירֿפ טָאה סָאװ ,לָׁשֶמְל ,עּבטמ ַא) .טנעצָארּפ גיצנַאוװצ
 רעגינייוו ָאזלַא לּבור 97 ימ ,73 ןוֿפ רּונ הטרעוו םעד טַאהעג רעטציא טָאה לּבּור 400 ,!

 יי 1 על יי 0 טי יי עשר, ר רע אהייא ושטש
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 נָא טָאה רעֿבלעװ ,"טנעלַאט, ןעשיטענינע ןעגירהירֿפ םעד טָאטשנַא .(רעהירֿפ יו
 ,טנעלַאמ ןעשיָאּביע םעד טרהיֿפעגנײא רע טָאה 00 8,470 ןוֿפ ךֶרֶעינַא ןעֿפָארמענ
 ןעװעג ויא טנעלַאמ רעדעי) לּבּור 9178 ןוֿפ ךרעינַא ןעֿפָארטעגנָא טָאה רעֿכלעװ
 טרהיֿפעגסיֹוא טָאה נּוא (ןעמֿכַארד 100 ןיא ענימ רערעי ,ןענימ 60 ןיא טלייהמּוצ
 ,ןעטלַא'נַא רַאֿפ טנעלַאט םעיינ ַא טימ ןעלהָאצ ןעגעמ תֹובֹוח ילעּב יד זַא ,ץעזעג ַא
 רעּבליז רהעמ טַאהעג ךיז ןיא טָאה נּוא ,רערעייהמ ןעוועג זיא רעטלַא רעד שטָאה
 רע יװ ןעלהָאצ ּוצ רעגינייוו טנע צָארּפ 27 ףיֹוא טַאהעג ָאזלַא טָאה קלָאֿפ סָאד
 . ןעוועג גירלוש זיא

 ןיא םהיא םָאה גּוא ,ןעװעג רַאּבקנַאד רהעז רַאֿפרעד םהיא זיא קלָאֿפ סָאד
 לָאז רע ירּב נּוא ,רנַאל ןיא ןעצעזעג יד ןענדרָא לָאז רע עט 593 רהָאי
 עטצנערגעבנוא ןעּבענעג םהיא ןעמ טָאה ,ןעצעזעג עיינ ענייז עלַא ןערהיֿפניײא ןענעק
 עא לא | 0 ,טֿבַאמ

 ךָאנ ,ןעסַאלק רעיֿפ ןיא טלייהטעגנייא ןָאלָאס טָאה סנעהטַא רעגריּב עלַא

 הָלֲהַנ ןייז ןּוֿפ רערעדעי ךילרהָאי טַאהעג ןעּבָאה יײז סָאװ הָסְנְכַה רענייר רע
 זַא םעד ךָאנ םייּברַאנַא ןוֿפ רעּביא טּביילּב םע סָאװ סָאד טסייה הסנכה ענייר --

 רע טָאה ,ְךרּודַאד .--- טרעדָאֿפ טיּברַא יד סָאװ תֹוא צֹוה עלַא ּבָארַא טנעֿפער ןעמ

 ןעמונעגּוצ םינ לעדַא םעד ןוֿפ טָאה רע .לעדַא םעד ןוֿפ חֹּכ 0 טֿכַאװשעגּבָא
 םינ נּוא םיאנֹוש ןייק ןערעװ טינ םהיא ןעלָאז יז ידּכ עטֿכער ערעדנָאעּב עלַא
 ,ררע רּונ ןעסייהעג טָאה ןענעמרעֿפ .םהיא טימ תֶקֹולְהַמ ןייק ןערהיֿפ ןעּבײהנָא
 הסנבה ענייר ררע ןייז ןוֿפ טַאהעג טָאה סָאװ רעד ,דלעג ןְֵמּוְמ ןייק םינ רעּבָא
 =עג טָאה סָאװ ,לעטסעמ א ,לעֿפעש ןימ ַאזַא זיא ענמירעמ) ןענמידעמ 500 שטָאה

 רעטשרע רעד ּוצ טנעֿכערעג ךיז טָאה רהָאיַא (טנוֿפ 58 ןּוֿפ ךרעינַא ןעטלַאה
 ;ןעטנָאֿכ רַא ןייז ּוצ טֿכער סָאד טַאהעג ןעּבָאה ירעלֿפעש 500, עגיױָאד יד ,עסַאלּק
 ענערעישרעֿפ ףיֹוא ןענעיד טסנָאזמּוא טֿפרַאדעג ךיוא רעּבָא יז ןעּבָאה רַאֿפרער
 רהַאי ַא לעֿפעש 300 הסנכה ענייר טַאהעג ןעּבָאה סָאװ יד .טַאַאמש ץ'רַאֿפ ןעלעטש
 ;ירעטיר; ןעסייהענ ןעּבָאה נּוא ,עסַאלק רעטייווצ רעד ּוצ טנעֿכערעג ךיז ןעּבָאה
 ןעּבָאה המחלמ תעשּב נּוא "טַאר, ןיא םיִצֵעֹוי ןעּביײלקסיוא טנעקעג ןעמ טָאה יז ןּופ
 סָאװ יד ,ןעטַאדלָאס:טייר סלַא געירק ןיא ןהעג תֹואצוה ענעגייא ףיֹוא טֿפרַאדעג יז
 רעד ּוצ טנעֿכערעג ךיז ןעּבָאה הסנכה ענייר רהָאי ַא לעֿפעש 150 רּונ טַאהעג ןעּבָאה
 עטמַאעּב עניילק ענערישרעֿפ ןעּבילק טנעקעג ןעמ טָאה יז ןּוֿפ ;עסאלק רעטירד
 ?ַארלָאס:םּוֿפ עטנעֿפָאװעּב רעווש יד ןעוועג יז ןענייז הָמָחֶלִמ תעַׁשְּב נּוא טַאַאטש ןיא

 ןעּבָאה יז --- הָסָנְּכַה רהָאי ַא לעֿפעש 10 ןוֿפ רעגינייוו טַאהעג ןעּבָאה סָאװ יד .ןעמ
 ; עסַאלק רעטרעיֿפ רער ּוצ טנעֿבערעג ךיז ןעּבָאה --- "רענהָאל גָאט יד, ןעסייהעג
 יז ןעּבָאה תֹוּפַּסֲא ףיֹוא ,עטמַאעּב סלַא ןערעוו ןעּבילקעגסיֹוא טרָאטעג טינ ןעּבָאה ייז ,

 ++ יי יש



 - ,גנובעגצעזעג .ענייז בוא :

 5 ןעּבעג ּוצ םַאהעג טֿכער סָאד ןעּבָאה נּוא ,הָעַד ַא ןעגָאז טנעקעג ןעגעווטסעד ןוֿפ

 / . עצעי רַאֿפ רערַא יד רַאֿפ ,םענעּבילקעגסיֹוא םענעי רַאֿפ רערָא םעד רַאֿפ עמיטש רעייז

 : , גנורעיגער רער ףיוא םּולֿפנײאינַא טַאהעג ךיוא יז ןעּבָאה ךרודַאד נּוא ,ךַאז

 - ןעכָאה עֿבלעװ ,עלַא טנעֿכערעג ךיֹוא ךיז ןעּבָאה עסַאלק רעטרעיֿפ רעד ּוצ ָ
 עמ יר ןוֿפ להָאצ יד .דרע ןוֿפ טינ רעּבָא דלעגָסּוזְמ רעייז ןוֿפ הָמָנְכַה טַאהענ
 ךילנהָאװעג ןעּבָאה םיִרֲחֹוס ערעסערג יד לייוו ,ןיילק רהעז ןעװעג רעּבָא ןיא ןעש

 / .ןעסַאלק ערעֿבָאה יד ןוֿפ רענייא ּוצ טנעֿבערעג ךיז ןעּבָאה גּוא ,ךיֹוא ררע טַאהעג

 / ןעּבָאה עֿבלעװ ,רעדנעלסיוא (1 :ןעװעג ךָאנ ןענייז ןעסַאלק יד ץּחַא 4
 ןעלהָאצ טֿפרַארעג יז ןעּבָאה רַאֿפרעד גּוא ןעהטַא ןיא ןעלדנַאה ּוצ טֿכער סָאד טַאהעג

 ררע ןעהטַא ןיא טֿכער סָאד טַאהעג טינ רעּבָא ןעּבָאה יז ; ןרעיימש ענעדעישרעֿפ -
 ,םִּתַּבייַלַעַּב ןּוֿפ םוהטנעגייא סָאד ןעװעג ןענייז עֿבלעװ ,ןע ֿפ ַא לקש (3 ;ןעֿפױק ּוצ
 /  טינ עטֿכער ןייק רָאג ןעּבָאה ייז ,ַאטרַאּפש ןיא יװ טַאַאמש םעד טרעהענ םינ נּוא

 6 ,טַאהעג
 וי ֹוזַא ןָאלָאס לי גנּורעיגער רעד ןוֿפ גנּורהיֿפ םַאד
 ןעמּוק ןענעלֿפ ןעגנּולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ יד ּוצ קט ֿ?ס טא

 עֿכײלג טַאהעג יד עֿבלעװ --- רהָאי 90 ןוֿפ רעגנּוי טינ --- םנעהטַא רעגריּב עלַא)

 עטמיטשעּב ןיא ןעוועג ןענייז 1 -- ןעגנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ יר ףיֹוא . טֿכער:םיזוש |

 טגעלֿפ --- גנּולמַאורעֿפ ַא ןעֿפורעג ןעמַאוצ ַארטסקע טָאה ןעמ ןעוו ,רעדַא , געמ !
 רַאֿפ טמוק'ס סָאװ םעד . א ,עטמַאעּב יר ןוֿפ ןוּבשח םעד ןרעהסיֹוא (4 :ןעמ

 ענערישרעֿפ ןעסילשעּב (3 ; ןעשנעמ ס'הטַאר גוא ןעמנָאֿכרַא ןעּביילקפיױא (פ ; דנַאל ןיא

 ,ג .ד ,א םֹולש נּוא המחלמ רעּביא גנוניימ יד ןעגָאזסֹורַא (4 ;ןעצעזעג גּוא םינינע

 2 .ןעּבײהֿפֹוא דנעה ךרּוד ןעוועג זיא גנּומימשּבַא יד

 םעדעי --- רערעילגטימ 400 ןעוועג ןענייז (עמּוד) הטַאר ןיא ,הטַאר רעד ((+ = +
 ( עיליֿפ רערעי ןוֿפ טרעדנּוה ּוצ --- רהָאי 30 ןוֿפ רעטלע ןייז טֿפרַאדעג טָאה רעילנטימ
 ןיא ןעציז טינ רעּבָא ןענעלֿפס ,רהָאי ןיא ףיוא ןעּבילקעגסױא טָאה ןעמ עֿבלעװ

 סעטרעיֿפ די זַא ,טנעדרָאעגנײא יֹוזַא ךיז ןעּבָאה ײז ;לָאמַא טימ 400 עלַא המַאּר

 טֿפרַאדעג ךיז ןעּבָאה ײז .םיִרֵבֲח טרעדנּוה ערעדנַא הטַאר ןיא ןעסעזעג ןענײז רהָאיי

 רַאֿפ יא ײז יװ ןע ;רעילּומרָאֿפ ײז ,, ןעגַארֿפ ענערעישרעֿפ רעּביא ןעהמַארעּב

 ײז רעּביא ןענעק נּוא ןהעטשרעֿפ יז לָאז קלָאֿפ םָאד זַא גנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ רעד

 .ןעסילשעּב נּוא ןעריטַאּבעד :

 ,ןעיליֿפ 4 ןיא טלייהטעגנייא ןעוועג ןָא ןעטייצ עטלַא ןּוֿפ זיא קלָאֿפ .עשינעהטַא סָאד (= צ

 : ,"םיטבש, ערעדנּוזעּב 4 רערָא -

 7 ןב"ה ,עטכישעג-טלעוו ידו = -



 .עטכישעג=טלעוו יד

 ּי

 .יר ןעװעג ןענײז ײז ;9 ןעװעג ןעניז ןעטנָאֿכרַא ,ןעטנָאֿכרַא יד (ז א | א

 .(סָאמינָאּפע)טנָאֿכרַא רע ט שרע רעד ,דנַאל ןיא עדנערעיגער עֿכילטנעגײא 6

 ײּב וא ןעננולמַאזרעֿפ:םקלָאֿפ יד ײּב (טנעריוערּפ) רעדנעצטיזרַאֿפ רעד ןעוועג זיא 4

 , ,ןעטײהנענעלעגנַא:ןעילימַאֿפ רעּביא םיִטָּפְׁשִמ יד ײּב ךיֹוא ּוא ןעגנּוציז ם'הטַאר יד |

 ןיא (ְךֶלָמ רעדָא ,םּואעליזַאּב) טנָאֿכרַא רעטײװצ רעפ ,נ .ד .א םֹהָׂשּורָי יװ

 טלעדנַאהעג צו טָאה'ס ּואֹװ רעדָא , ןעגַארֿפ:סנָאיגילער ײּב רעדנעצטיױרָאֿפ רעד ןעװעג

 =רַאֿפ רעד ןעװעג זיא (םָאחרָאמעלַאּפ) טנָאֿברַא רעטירד רעד , ןעסעצַארּפדרָאמ םּוא

 ןעװעג א יא רע ;ןעגַארֿפ םגעירק םּוא טלעדנַאהעג ךיז טָאה'ס ּואװ רעדנעצטיז

 ךיז ןעּבָאה (ןעטעטָאמעהט) ןעטנָאֿברַא ערעדנַא סקעז יד . געירק ןיא רעהדלעֿפ רעד 2

 ןיא ךיֹוא יװ , ןעסעצָארּפ 6 ןיא טּפשטעג גוא ,ןעצעועג ליוויצ םימ טגיטֿפעשעּב :

 ."ןייד , גּוא "ןיימ, :רעּביא ן'תקולְחַמ '
 ןעמ טָאה , ךילרהע רהעז ןעזיװעגסיֹורַא ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ ,ןעטנָאכרַא יד וי : 'ׂ

 ןיא ןיֵד-תיֵּב רעטסֿכעה יי ןעוועג זיא סָאד ;"גַאּפַאערַא} םּוצ םירבח ןעּבילקעגסיֹוא

 =עּב וצ ;טדיֹומ נּוא ןעּבעל רעּביא ץטּפשמ ּוצ טֿכער סָאד טַאהעג טָאה רע ;דנַאל א

 =ץּב יד ןייז ּוצ לֵּטַבְמ ; } ןעֿכערּברעֿפ ַא ןהָאטעג ןעּבַאה יז ןעוו רעגריּב יד ןעֿפָארמש |

 יז זַא ןענוֿפעג ןעּבָאה ייז ןעו ,הטַאר ןּוֿפ רערָא גנולטַאזרעֿפ?סקלָאֿפ ןוֿפ עסילש

 םעד רַאֿפ ךילרהעֿפעג ןענייז יז זַא רעדָא ,טַאַאטש ןוֿפ ןעצעזועג יר ןעגעג ןענייז

 וע 6 : , דנַאל

 יא א

 א א ריי 2

 ןעילימַאֿפ ןיא נּוא ןעֿבילרעגריּב םעד ןיא ןעגנּונדרָא טכַאמעג ךיֹוא טָאה ן ָא לא ם :
 .ןעּבעל

 ; קיטסַאנמיג נּוא קיזּומ רערניק ערעייז ןענרעל ּוצ ןעוועג בִיּוחְמ ןענייז ןרעטלע יד 4
 ; ןעגיצנייא ןעדעי ןוֿפ ןעגעמרעֿפ סָאר גּוא ןעּבעלנעילימַאֿפ סָאר טרעֿבױעג טָאה רע
 נעט יד ןּוֿפ להָאצ יד טשרעדנַאעגרעּביא נּוא ,רַאדנעלַאק םעד טרימרָאֿפער טָאה רע

 טָאה ,קיטילָאּפ רעד םימ ןעריסערעטניא ךיז לָאז קלָאֿפ סָאד ידּכ ,םיִׁשָרֲח יד נּוא
 רעשיטילָאּפ ַא ּוצ טרעהעג טינ טָאה רעֿכלעװ ,רעגריּב רעד זַא ,טרהיֿפעגנײא רע

 6. ב

 2 יב בי יג : יב א סב

 ר = א

 יי

 עג יי עי עקיבא

 .,ערהע עֿבילרעגריּב ןייק טינ טָאה רע .ה .ד ,"זָא ל+ן ע ר ה ע, :ןעסייהעג טָאה ײטרַאּפ יה

 ןעצעועג ךרּוד םריּבּורּפעג טָאה רעֿכלעװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןָאלָאס ר
 ,רנַאל ןיא ןעסַאלק ענערישרעֿפ יד ןעשיוצ עצעזנעגעג יר ןעֿבײלנּוצסױא 0

 א

 םער ףיוא ,ןעמ טָאה ,דנַאל ןיא ןעטלַאה גנַאל ךיז ןעלָאז ןעצעזעג סָאלָאס זַא 4 ו
 ,ןעּבױלג םנעקעג טינ ,קילּבנעגױא ןעטשרע 0
 .,ֿברּור טָאה רע עֿבלעװ --- ןענַאריט יד יװ ,ןהעזוצ טּבעלרער טָאה ןײלַא ןָאלָאס 4
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 םישעמ ענייז נּוא סָאטַארטסיזייּפ , ןעהטַא ןיא ןעײטוַאּפ יד

 ןוֿפ טצּונעּב גנוּבעגצעזעג ןייז טימ ךיז ןעבָאה --ןעגיטייועּ ב טלָאװעג םיֹוא
 : .ןענעו הָבֹוט רעיי'ז

 =עזעג ענייז ןע גע ג טלעטשעג לעדַא רעד ךיז טָאה ןעטייצ ס'ןָאלָאפ ןיא ךָאנ
 יד טימ ---"נערּב ןיֿפ טייל, יד טימ געירק טרהיֿפעג רעהֿפיֹוא ןהָא טָאה נּוא , ןעצ-

 רעטנּוא ,"טייל גרעּב, יר ,ײטרַאּפ עמירד ַא ןעּבױהענֿפױא ךיז טָאה ּוצרעד ,םיִרֲחֹוס
 ןוֿפ רנײרֿפ ַא ןעװעג זיא סָאטַארטסיייּפ ,סָאטַארטסיוייּפ ןּוֿפ גנורהיֿפ רעד
 ,גונעג קרַאטש ןעוועג זיא ײטרַאּפ ןייז ; ןַאמ:סגעירק רעטקישעג רהעז ַא נּוא ןָאלַאס
 רע וַא ,(560 רהָאי ןיא) 400 יד ןוֿפ הטַאר םעד ייּב טרהיֿפעגסיֹוא טָאה יז נּוא
 לָאז גנורעקלעֿפעּב עניימעג יר ירּכ ,סָאטַארטסיזײּפ ריֿפ עֿבַאװּבײלַא טמיטשעּב טָאה
 ײװצ יד רעּבָא ןעּבָאה םיוק ,לעדַא ןעגעג טיירמש רהיא ןיא טֿכַאמ ערעֿביז ַא ןעּבָאה
 =סיוייּפ טָאה ,ךיז א טֿבַאמעג םֹולָש ,םיִרֲחֹוס יד נּוא לעדַא רעד ,ןעײטרַאּפ
 טשרע נּוא ,הָחיִפְּת ןיא ןעלַאֿפוצנײרַא טינ ידּכ דנַאל ןוֿפ ןעֿפױלטנע טוּומעג סָאטַארמ
 נעֿבירג ןייק סא ךיז -- ןעוועג םלַא ןַאד ןָאש זיא רע --- ,םּורַא טייצ ַא ןיא
 טָאה סָאטַארטסיזייּפ . ןעּבירטרעֿפ דנַאל ןוֿפ רעדיוו םהיא ןעמ טָאה ןעֿכיג ןיא ,דנַאל

 םהיא ןעּבָאה רענגעג ענייז ; ַא קיט ַא ןייק ןירַא דלאווג טימ זיא גּוא לִיַח ןעגנודעג
 רע .(638) דנַאל ןיא רע ש רע ה ןערָאװעג רע זיא ןעצרוק ןיא ,טרעטשעג לעיֿפ טיּב
 עלַא זַא טרערָאֿפעג טָאה רע . ןעגָארמ ּוצ ךיז ייּב רהעוועג ןעמָאּברעֿפ רעגריּב יד טָאה
 .ןעטילענ טינ רע טָאה רעהעג:גירייל ; טיּברַא טימ ןעמהענרעֿפ ךיז ןעלָאז רענהָאװנייַא

 ,רַאֿפ יװ טציטעג יז טָאה רע רונ וי לֵמַבָמ טינ רע טָאה ןעצעועג ם|ָאלָאמ
 =עג רע טָאה ןעצעזעג יד ףיֹוא ךיז גידנעציטש טשירָמֹולְּכ נּוא ,טסַאּפעג טָאה םהיא
 ּוצ םייּברַאעג רע טָאה ןערהָאי טימ םייצ ַא ,טלָאװעג טָאה רע יװ ןעֿפַאשעג גּוא ןּוהמ
 ןייז טזייווס יו --- גנולקיווטנעעגיטסיינ רהיא רַאֿפ נּוא טֿכַאמ ס'|עהטַא ןעקרַאמש
 בוא סָאלע ר לעוניא סָאר ןעמּונעגנייֵא טָאה רע ,קרעװ םרעמָאה ןעלמַאזֿפױנּוצ
 --ןעיקַארט ןוֿפ םעגערּב יר ןעמּונעגנייא טָאה רע ,ןעהטַא טימ טּפינקרעֿפ גנייֵא םע
 מָאה נּוא --- ןעהמַא ןוֿפ עטֿכישעג רעד ןיא עלָאר עסױרג ַא טלעיפשעג טָאה סָאוװ
 ם'סָאטַארטסיזיײּפ ןוֿפ טייצ רעד ןיא . םִי ןףיֹוא טֿכַאמעג קרַאמש טּפיֹוהרעּביא ןעהטַא
 /  .רעקלַאֿפ ענימּורַא יר ייּב ןעמָאנ ןעסיורג ַא ןעמּוקעּב ןעהטַא טָאה גנורעינער

 י ה : ןהיז ייווצ ענייז רַאּפ הָשּוריִּב טוָאלעג סָאטַארטסיזייּפ טָאה הָכּולְמ ןייז
 .לָאגַא רַאֿפ טנעֿבערעג ןעמ טָאה גנּורעיגער רעייז ןוֿפ טייצ יד ,סַאיּפיה נוא ךרַאּפ

 ןעדעירֿפוצנּוא גנּורעיגער רעיײז ןוֿפ רעּבָא זיא קלָאֿפ סָאד ,ןעהמַא רַאֿפ טייצ ענעד '

 ךָאנ טזּומעג נּוא ןענָארט טרָאמעג טינ םע טָאה רהעװעג ןײק םָאװ רַאֿפרעד ,ןעװעג =
 ןוֿפ םענייא , א יד ןּוֿפ טֿכַאמ יד ןע קרַאטש רעֿפ ּוצ יֵרְּכ ןרעיימש ןעלהָאצ -
 יִד טסירגעּב טָאה קלָאֿפ סָאד .(614) ט'נרהעג ןעמ טָאה ---ךרַאּפיה-- רעדירּב יײװצ יד!

 .שינ ךיֹוא לאז רע גידנעּבָאה אָרּומ ,םַאיּפיה .,רנַאל ןוֿפ רעײרֿפעּב םלַא םִָח
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 .+ ןערָאװעג ,ןַאריט רהעמ ,טָאּפסעד רהעמ ץלַא רעטײװ סָאװ זיא ,ףוס ַאזַא ןעּבָאה
 ןּוֿפ טֿפַאשרנײֿפ יד ,עטליײצעג ןעװעג רעּבָא ןָאש ןענײז ןענַאריט יד ןּוֿפ געט יד
 +'ה טָאה טּפיוהרעּביא .רערהעמ נּוא רערהעמ טלהיֿפעג ץלַא ךיז טָאה יז ּוצ לעדַא

 =ענ ויא עילימַאֿפ יר ,לערַא ןוֿפ ערינָאעמקלַא, : עילימַאֿפ יר ןעװעג ףַדור ןעסַאיּפ -
 נּוא ךיז ןּוֿפ טרעטיײװרעד יז טָאה רע סָאװ רַאֿפרעד ,אֵנֹוש םַד ַא סיסָאטַארטסיזײּפ ןעֹו
 ןּוֿפ ףליה רעד ףיֹוא טציטשעג קעװצ רהיא ּוצ ךיז טָאה יז .ןעּבעירטרעֿפ דנַאל ןּוֿפ
 ןיא .(510) ןעהטַא ןייק ןײרַא זיא יז נּוא דנַאל ןוֿפ ןעֿפָאלטנע זיא סַאיּפיה .ַאטרַאּפש
 -שטָאח נּוא ,ײנַאריט ןימ רעדעי ןעגעג גנּוגעװעּב עסיורג ַא טציא ןעװעג זיא ןעהטַא
 =םיילק ,טַארקָאטכירַא'נַא טלעטשעג ךיז טָאה גנּוגעװעּב רעד ןוֿפ עצטיּפש רעד ןַא
 ןיא גנּורעיגער יד ךָאד זיא -- עילימַאֿפ רעשירינַאעמקלַא רעד ןוֿפ-- ,םע נעט

 ?קָאמטעד רהעמ טצעי ךָאנ זיא יז ,הּברדַא ,שיטַארקָאטסירַא ןערָאװעג טינ ןעהמַא !

 .רעהירֿפ יװ ןערָאװעג שיטַאר
 ךָאנ ײז טָאה נּוא ,ןעצעזעג ם|ָאלָאס טרהיֿפעגנײא טָאה םענעטסיילק

 ,(508) ןעוועג רעהירֿפ ןעניז ײז םלַא ,טֿבַאמעג רעֿבילרנײרֿפסקלָאֿפ
 =םִא, םעד טרהיֿפעגנייַא רע טָאה ןענַאריט ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןעטיהרעֿפ ּוצ ידּכ

 ןיא ןענַאטשעּב ןיא םּומזיקַארטסָא רעד ."טֿבירעג ןעּברַאש, ,ה ,ד --- "סּומויקַארמ -
 :רעֿפ קלָאֿפ םָאר ךיז טָאה ,םייצ רעטמיטשעּב ַא ןיא ,רהָאי ןיא להָאמ ןייא : םעד

 יז ןעֿבלעװ ,ןַאמ םעד ןּוֿפ ןעמָאנ םעד ןעּבײרשּוצֿפיֹוא ןעּברַאש ַא ףיֹוא ידּכ ,טלעמַאז
 :עֿכלעװ ףיֹוא ,ןעּברַאש 600 ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה'ס ּבױוא ,ןעּבָאה םינ דנַאל ןיא ןעליװ !

 רעד טזּומעג טָאה טלָאמעד ,ןעּבירשעגֿפֹוא ןעמָאנ רעּבלעז רער נּוא ןייֵא ןעוװעג זיא'ס
 ענייז .רנַאל סָאר ןעוָאלרעֿפ רהָאי 10 ףיֹוא ,ןעװעג זיא סָאד ןעמָאנ סעמעװ ,ןַאמ -

 , ןערָאלרעֿפ טינ רעּבָא רע טָאה ןעגעמרעֿפ נּוא עטֿכער !

 דנַאל ןוֿפ ,ןַארימ ןעדעי ,טײקֿכילגעמ יד טצעי טַאהעג ָאולַא טָאה קלָאֿפ םָאד
 ,ןעּבײרמרעֿפ ּוצ

 =נייא דנַאל סָאד רע טָאה עיטַארקָאטסירַא רעד ןּוֿפ טֿכַאמ יד ןעֿכַאװשּוצּבָא ידּכ
 :ניימעג ןהעצ ןיא קריצעּב רערעי ,(סעצצפ?קריצעּב) ןעקריצעּב ןהע צ ןיא טליימעג !

 עֿבלעװ ,(הרבח:ףיש) ײעיֿכַארקַאנ; ןייֵא טערליּבעג ןעּבָאה סערניימעג  ערעי נּוא ,םער
 :ןעגידרערּורײרד ןייַא טַאַאמש םעד רַאֿפ ןעטלַאהסיֹוא נּוא ןעלעטש ּוצ טֿפרַאדעג טָאה
 רערָא ,ןעיליֿפ 4 ןיא רונ טלייהטעגנייא ןעװעג זיא רנַאל סָאד ןמז לּכ , רעהירֿפ . ףיש
 ,טגָאזעג טָאה נּוא ,עלָאר עסױרגַא רהעז טלעיּפשעג עיטַארקָאטסירַא יד טָאה ,םיִמָבְׁש
 ֹוצ ןעװעג קריצעּב רערעי רעּבָא זיא טצעי .הער עסיֹורג ַא ,םיִנְיְנֲע עשיטילָאּפ ןיא
 ײנַא ,ןעדנעגעג ענעדעישרעֿפ ןוֿפ רעֿפרָאר נּוא טרָאטש ןוֿפ טלעטשעג ןעממַאז
 .ןוֿפ גנּורעקלעֿפעּב רער ּוצ רמערֿפ ןעוועג זיא רנעגעג ןייא ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא יד זַא
 :רעייו ייַּב לָאמא יװ הטרעוו םעד רהעמ טַאהעג טינ נּוא ,רנעגעג רערערנַא רעד
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 . טֿכַאמ עגירהירֿפ רעײז ןערָאלרעֿפ ךיוא ײז ןעּבַאה אָליֵמְמ , םָּבַׁשי -

 ?נייא טָאה ןָאלָאס יװ-- ןַאמ 400 ןוֿפ םינ ןענַאטשעּב טזיא הטַאר רעד
 טערלעמעג ךיז ןעּבָאה סָאװ יד .קריצעּב ןעדעי ןוֿפ 80 ּוצ ,500 ןוֿפ רּונ --- טרהיֿפעג;

 -םיֹוא טֿפרַאדעג ןעּבָאה ,ןערעװ ּוצ רעדעילגטימ:ס'הטַאר ףיֹוא ןעטַאדידנַאק םלַא
 יי :ם'הטאר ןעּבילקעגסיֹוא ןעמ טָאה יז ןוֿפ נוא ,ןעמַאזקע ןעסיוועג ַא ןעמלַאה-
 ;ג ןענייז געט 56 עלא .ןעשנעמ 50 ּוצ ןעציז ןעגעלֿפ הטַאר ןיא ,לֵרֹונ יִּפ לַע רעד

 יד 9 ,טנָאֿכרַא רעטשרע רעד טרהיֿפעג טָאה ןעגנולמַאזרעֿפ יד ,ערעדנא ןעסעז
 =םקלָאֿפ ןּוֿפ גנּורהיֿפ יד זַא ,טײקֿבילגעמ יר ןעֿפַאשעג םענעטסיילק טָאה ,גנּונררָא:
 =ייװצ רעד ּוצ עסַאלק רעטשרע רעד ןּוֿפ ןעהעגרעּבירַא לָאז הטַאר גּוא גנּולמַאזרעֿפ
 ם"ָאלָאס טרעדנעעג טינ םענעטסיילק טָאה ןעגירעּביא םיא ,רעטירד רעד נּוא רעמ
 : א . ןעצעזעב

 .יר ןענַאטשעגֿפױא זיא ןעמרָאֿפער עֿבילדנײרֿפ:סקלָאֿפ ם'סענעטסיילק ןעגענ
 ּוצ ןעֿפורעג ןעּבָאה יז יי גַאזיא ןוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא ,עיטַארקָאטסירַא
 ךיז טָאה םהיא נּוא --- ןעטשרע םעד סָאנעמָאעלק -- ַאטרַאּפש ןּוֿפ ךלמ םעד ףליה
 סָאד טֿבַאּרּבעג רעּבָא 4 סָאד .ןעּבײרמרעֿפ ּוצ דנַאל ןּוֿפ ר ,ןעּבעגעגנייא
 םיַאטרַאּפש .ןעהטַא ןוֿפ ןעטערטּבָא טזומעג טָאה םָאנעמָאעלק זַא ,גנּוגערֿפױא ַאזַא ּוצ קלָאֿפ
 ןעֿכַאמ גּוא עצעזעג ערהיא ןעטייּבוצרעּביא ןעהמַא ןעטיינ ּוצ , גנומהענרעטנוא עייב
 רעטנּוא ,רענעהטַא יד ;ןעּבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ךלמ ַא רַאֿפ סאיּפיה ןעטלַא םעד
 גּוא קרַאטש טצעי זיא ןעהטַא .ןעוועג ַחֵצַנְמ ןעּבָאה ,סענעמּפיילק ןּוֿפ גנורהיֿפ רעד
 .יעּבעל ןיא טלעצרָאװעגניײא ךיז טָאה הָטיִׁש עשיטַארקָאמעד יד .ןעװעג גיטֿכעמ

 ןעטסקעז ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה דנאלנעלירג סָאװ דנאטשּוצ ןעגיהּור םעד |
 עֿכילטיז ךָאנ ןעּבערטש סָאד קלָאֿפ ןיא טלעקיווטנע ךיז טָאה (.ק .ֿפ) טרעדנּוהרהא

 עֿבלעװ ,עֿבירּפש עשילַארָאמ ליֿפ טײרּפשרעֿפ ןעוועג ןענייז קלָאֿפ ןיא ,עֿפהנעב
 רעדַא יד רעּביא גנוניימ רעייז טגַאזעג םיורא ,ץַאז ןייא ןיא ,ףרַאש גּוא ץרּוק ןעּבָאה
 ׂ 7 ,טַאהט ענעי רערָא יד ,הָדָמ ענעי

 :לעװ ,ּפָאק עסיורג טימ ןעשנעמ ןענוֿפעג ךיז ןעבָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא
 =עּב זיא יֹוזַא יװ נּוא םָאוו ןוֿפ : ןהעטשרעֿפ ּוצ טֿכװעג נּוא טלָאװעג ןעּכָאה עֿב
 ןוֿפ ףֹוּת רעד זיא םָאװ .ג ,ד ,א ןרעטש ,דרע ,לעמיה : גנידצלַא ןערָאװעג ןעֿפַאש

 ,םלעוו יד ןעֿפײרגעּב ּוצ טֿבװעג ןעּבָאה יז ,ץרּוק ; םעד םעלַא
 , ןעֿפָאזָאליהֿפ עשיֿבירג יר ןעװעג ןענײז סָאד

 טייצ ַא ןיא טלעקיווטנע ךיז טָאה עֿכלעװ ,טּפױהרעּביא עיֿפָאזָאליהֿפ עשיֿבירג יד = =
 ןיא םלײהטעגניַא טרעװ (ק ךָאנ 400 ויּב .ק .ֿפ 600 ןוֿפ) רהָאי רנעויומ ְֶרֶע'נַא ןּופ =



 .עטֿפישעג:טלעוו יד

 1 -שקָאס יד, : עטײװצ יד ; "עשיטַארקָא-רַאֿפ יד, :טסיה עטשרע יד : ןעדָאירעּפ יירד
 . ערָאירעּפ עטשרע יר ;ערָאירעּפ "עשיטַארקָאס:ךָאנ יד, : עטירד יד נּוא "עשיטַאר
 ו / ,טציא ונּוא טניטֿפעשעּב עֿכלעװ ,טייצ רעד ןיא סיֹוא טמּוק

 =רעֿפ ירד ןיא טלײהטעגנייַא רעדעיװ טרעװ ,עדָאירעּפ "עשיטַארקָאס:רַאֿפ יד;
 =עַּב ַא טַאהעג טָאה ,עלּוש רערָא ,הָּתִּכ רעדעי נּוא ,ןעלּוש רערָא ,תֹוּתַּכ ענעדעיש

 .טלעװ יד טרעלקרע טָאה יז רעֿבלעװ ךָאנ הָמָׁש ערעדנוז
 *עשיִיַרָא גַאטיּפ יד, : עטייוצ יר ;"עשינָאי יד, : טסייה עלּוש עטשרע יד

 :מימ ןעמונרעֿפ ךיו ןעּבָאה ןעלּוש ײרד עלַא ."עשיטַאעלָע יד, : עטירד יד נּוא
 ,,ןהעזעגניַא ןעּבָאה יז ? ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב טלעװ יד זיא סָאוו ןוֿפ : עגַארֿפ רעד
 עניײא ןעדעישרעֿפ ןענייז טלעװ רעד ףיוא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,ןעֿבַאז עלַא שטָאח זַא
 4 טּפינקעג ןעמַאזּוצ יװ ןעֿכַאז עלַא ךָאד ןענײז ןעגעוטסעד ןוֿפ , רערעדנַא םעד ןיוֿפ
 ,ךעמּוז גּוא גנילהירֿפ ; גנּונררָא ןייא ,רֶדֵס ןייֵא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא טגיטלעוועג'ס
 .ּוא רעדלעֿפ ; ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןָא גיּביא ןוֿפ ןעמּוק רעטניװ נּוא טסּברעה
 עלַא ײז ןוֿפ נּוא -- יש ןעמַאװצ יו יֹוזַא ןענייז םיִמָי נוא ןעֿבײמ ,רעדלעוו
 םּוצ רענייא טּוג יֹוזַא עלַא ךיז ןעסַאּפ םיֹוק ,םלעװ ענייא יד טלעטשעג ןעמַאװצ זיא
 ףָאטש ןיִמ ןייֵא ןוֿפ ןעֿכַאז עלַא ןענייז -- טגָאזעג יז ןעּבָאה יֹוזַא -- אָמַּתְסִמ ,ןרעדנַא
 ןוֿפ תּויִח סָאד ּבָא טגנייה'ס ,ןעגָאז ןעק ןעמ עבד ןוֿפ ,ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב
 ןהעז רימ סָאװ ,ןעטנעמעלע רערָא ,ןעֿפָאמש עלַא יר ןוֿפ : ךיז טגערֿפ ּונ ,גנידצלַא
 ='בּוׁשָח רעד זיא רעֿכלעװ .ג ,ד .א דרע ,דניוו ,רעײֿפ ,רעסַאװ : יװ ,טלעװ רעד ףיֹוא
 ..גנידצלַא יא םהיא ןוֿפ זַא ןעגָאז ןענעק לָאז ןעמ סָאװ , רעטסגיטֿביװ רעד ,רעט
 ל ןערַאװעג ןעֿפַאשעּב

 .רעטשרע רעד ,(יק .ֿפ 548 ןעּברָאטשעג ,640 ןערָאּבעג) טעלימ ןוֿפ סעלַא המ
 יַניֵמ עלַא טֿפַארק יד ךיז ןיא טָאה ,טײקסַאנ ,רעסַאוו זַא גידנעהעו ,ףָאזָאליֿפ
 ,ןעסקַאװ טינ ךַאז ןייק ןעק רעסַאװ ןהֶא זַא נוא ,ןעֿכַאמ ּוצ גידנע סקַאוו ןעצנַאלֿפ

 ןוֿפ ,טנעמעלע רעטשרע רעד ,ףָאטש רעטשרע רעד זיא ,רעסַאװ זַא ,טגָאזעג טָאה
 ּביֹוהנָא רעד זיא רעסַאוו ; טלעקיװטנע גנידצלַא טייצ רעד טימ ךיז טָאה'ס ןעֿכלעװ
 , גנידצלַא ןּוֿפ "תּוהְמ} רעד רעדָא ה משנ יד ,םעלַא ןיא טנעמעלע:טפיוה סָאד גּוא

 םעד ןוֿפ ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב יא טלעװ יד זַא ,טגָא רעדנַאמיסקַאנַא
 ףָאטש ןימ ַא רַאֿפ סָאװ ,"עסַאט רעטצענערגעּבנוא, ַא ןוֿפ "ףָאטש ןעֿבילדנענּוא
 ריִמְלֵּת ןייז ,םינ רע טגָאז ,ןעװעג זיא סָאד עסַאמ ןימ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעװעג זיא סָאד
 מינ טָאה נּוא ּבײהנָא ןיק םָאה ףָאמש רעטשרע רעד :טגָא סענעמיסקַאנַא
 *עּב גּוא גירװערהיר רעּבָא זיא רע ,טצענערגעּבנּוא ,ךילדנענּוא זיא רע ,ףֹוס ןייק
 עֿכלעװ טֿפּול יד ,םֿפּול--רּונ טײקגיטֿכײֿפ ןייק טינ זיא רע ,ריִמָּת ךיז טגעװ
 ,םלעװ רעד ןוֿפ טנעמעלע:טּפיֹוה רעד ,ּביהנָא רעד ָאזלַא זיא גידנעטש ךיז טנעװעּב)

-+ 



 103 שש עשיָֿאָאליפ יר יד

 , (ק .8 0 ךרע'נַא ןעּברָאטשעג נּוא 980 ךרע'נַא ןערָאּבעג) ס ַארָא גַאהטיּפ

 ןיא טנהַאװעג טָאה רע -- ג עלּוש רעשיטַארקָאפ:רַאֿפ רעטייװצ רעד ןופ רעדנירנ רעד

 ,ףַאטש רעֿכילריטַאנ ַא זַא ךילגעמנּוא רַאֿפ ןעטלַאהעג טָאה --- ןעילַאטיא:רעטנּוא
 רעד ,רעטשרע רעד ןייז לָאז ,גיּביא טינ ןילא מהעטשעּב רעֿכלעװ ,תּויַמָׁשַנֲא
 םָדֹוק טָאה רע ,גיּביא טריטסיזקע עֿבלעװ טלעוװ רעצנַאג רעד ןּוֿפ ,טנעמעלע:טּפױה
 טשרעה'ס גנּונדרָא'נַא רַאֿפ סָאװ ,רָדֵס ַא רַאֿפ סָאװ ,זיא טלעװ יד ןעש יװ טקרעמעּב לָּכ
 גנידצלַא יװ ,לעמיה ןףיֹוא ןרעטש יד ןיא יַאס רֶרע רעד ףיֹוא יַאס ,טלעװ רעד ןיא
 ענעדעישרעֿפ ןוֿפ יװ } טלהייצעגכיוא נּוא ןעטסָאמענּבָא ,ןעגָאװעגּבָא יװ זיא
 גידנעטֿבַארטעּב .טלעװ עצנַאג ןייַא טלעטשעג ןעמַאזּוצ שינָאמרַאה יֹוזַא זיא ןעֿכַאז
 א נוא טנעררָאעג זיא טלעװ עצנַאנ יד זַא : ןעלַאֿפעגנַא םהיא זיא םעלַא סָאד
 רעֿפ 1 גנּונֿפער ַא יװ רעדָא ,רענעמ ענעדעישרעֿפ ןיֿפ ןּוגָנ ַא יװ םלעטשעג

 ןּוֿפ ,טלעװ רעד ןוֿפ ךֹוּת רעד ןענײז ,(רעֿפיצ) ןעלהָאצ יד זַא , ןערעֿפיצ ענערעיש
 גנירצלַא זיא גנונעֿכער:להָאצ ךָאנ נּוא ,ןערָאװעג ןעֿפַאשעג טלעװ יד זיא ןעלהָאצ
 ,טלעװ רעד ףיֹוא גנידצלַא ךיז טנעװעּב גנּונדרָא:להָאצ ךָאנ נּוא ,טנעררָאעג

 גּוא ,"ַאְעלֲע, עינָאלָאק רעד ןיא טריטסיוקע טָאה ױ-- עלּוש עשיטַאעלע יד
 =רעטנּוא ןיא ,ןעטנַארגימע עשינָאי ןוֿפ ,עשירָאגַאהטיּפ יד יװ ,ןערָאװעג טעדנירגעג זיא
 סענאֿפָאנעפק .תֹויָנֲחּור ַא ןיא 70 רעד ןּוֿפ רֹוסָי םעד טֿבּױעג טָאה -- ןעילַאמיא
 "=ָאנ} רעדָא "ענייא} סָאד ,טלעװ רער ןוֿפ דֹוסי רעד זיא ײענייא, סָאר זַא ,טגָאז
 סע טהעטשעּב ,ויא סע יװ טָא ,עּבלעז סָאר נּוא סנייא םהיא ײּב זיא "טלעוװ, רעדָא:

 םעוװ נּוא ןעוװעג ןָא דימּת ןּוֿפ זיא'ס רּונ ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב טי נ זיא'ס ,ןָא גיּבײא ןּוֿפ
 . ןהעגרעטנּוא טינ לָאמנייּפ

 לעיּבַא רָאנ ענעגייא סםָאד טגָאז , דימלּת סענַאֿפָאנ ן סעדינעמרַאּפ
 ןייק ; "ןייז, סָאד זיא טּפיוהרעּביא טלעוו רער ןּוֿפ רֹוסי רעד זַא טניימ רע .שרעדנַא
 דימּת תא םנייא זיא גנידצלַא נּוא ,םרעדנעעגרעּביא טינ לָאמ ןייק טרעוו ךאז
  =גַא ןייק ָאטינ ןיא'ם נּוא ןעֿבַאז ענערדישרעֿפ לעיֿפ ןייק אטינ זיא'ס .םנייא

 יד יא "ענע גייא סָאד גידנעטש נּוא םנייא, ,ךַאז ןײק ייּב ןערעװ שרע ד
 סע ךיז טֿבַאד ,רעּביא ךיז טשרעדנַא טלעוװ יד זַא ,ךיז טֿכַאד זנּוא ּביֹוא ,טלעוו
 .הּונ ,ּבָא ונּוא ןערַאנ םישוח ערעזנּוא ,יֹוזַא טינ םע זיא רעּבָא ן'תמא ןיא ,רּונ זנּוא
 ּוַא ,םנעקרעד לכש רערָאלק רעד ,לכש רעד נּוא ,גיטֿכיר טנעקרעד לֵכש רעד
 ,יא ז יװ גּוא ענייא ןעצנַאנ ןיא זיא טלעוו יד זַא ,םינ טריטסיוקע "ןייז טי נָא
 ,ןהענרעטנּוא םינ לָאמנײק םעוו נּוא ןָא גיּביא ןוֿפ יז טהעטשעּב

 ,םימ ,טלעװ יד עקַאמ :טניימ רע .טילקַארעה טגָאז עמ םעד טקנוּפ
 לג עוו יד :ןעגָאז טינ רעּכָא ןעק ןעמ ,סנייא זיא ןעֿכַאז ענעדעישרעֿפ ערהיא עלַא
 :נעֿפױלא ,לשמל ,טמהענ ,ןערעוו ײב גירנעמש טלַא ר יד ,אּברדַא !זיא
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 .עטֿפישעג:טלעוו יד ּו / 4

 | .םייועג 4 רעסַאװ רענעגייא רעד ןיא לָאט ײװצ ןעדָאּכ ךיז רהיא טנעק ,םָארטש ןעגיד
 ףיא ןערָאּבעג לָאמ עטשרק סָאד ךיז טָאה רהיא רעֿבלעװ ןיא ,רעסַאװ יד לײװ ; םינ
 ליפא ,רהעמֿבָאנ ,רעסַאװ ערעדנַא רָאג ןָאש יא רעטציא גּוא ,קעװַא גנַאל ןָאש
 רענענייא רעד ןיא ףֹוּפ םּוצ זיּב ּביֹוהנָא ןוֿפ ןעדָאּב טינ ךיֹוא ךיז ןעמ ןעק לָאמ ןייֵא
 םהענ ,ןִיַע-ףֶּבַה עלַא ,טּונימ עלַא ,ןעמָארמש ןייא ןיא טלַאה יז לייו ,רעסַאװ
 זיא --- טילקַארעה טגָאז-- טלעוו עצנַאג יד .רעסַאװ ערעדנַא טמּוקס נּוא יד קעװַא
 ןייֵא ןיא םינ טהעטשעּב ךַאזןייק ,טסילֿפ גנידצלַא ,סםָארטש ַא ּוצ ןעֿבילנעג
 טימ ןעװעג זיא ױ יװ טציא םינ זיא ךַאז ןייק ; ךיז םרעדנע גנידצלַא ,םרָאֿפ
 .טציא זיא יז יװ ןייז טינ יז םעוו םּורַא םּונימ ַא ןיא נּוא רעהירֿפ עדנוקעס ַא

 יד .טלעוװ רעד ןּוֿפ דֹוסי רעד ָאולַא זיא "ןעדרעוו, סַאד רּונ "ןייז, סָאד טינ
 ,ןהעגרעטנוא טינ לָאמנײק טעוװ נוא ןָא גיּביא ןוֿפ טריטסיזקע ןעצנַאג ןיא טלעוו
 ּוצ ףיֹוא םינ ךיז טרעה'ס נוא ,רימּת ךיז טרעדנע רעּבָא םלעװ רעד ןיא גנידצלַא

 ?םיוקע ןעצנַאג ןיא םָארטש רעד ,םָארטש רעד יװ טקנוּפ ,םּונימ ןייא ּוליפא ןרעדנג
 . לָאמ עלַא ךיז טייּב םָארמש ןיא רעסַאװ יד ; דיִמּת םריט

 .ךיז ןענעק רימ עֿבלעװ םימ ,תֹומיִׁש ערערנַא ענערעישרעֿפ ךָאנ ןעוועג ןענייזס

 , ןעגיטֿפעשעּב טינ רעגנייל ָאר רעּבָא
 ,לַעֹוּפ לעיֿפ רהעז ,ךיז טהעטשרעֿפס ,ןעּבָאה תומיש ענערעישרעֿפ עלַא יד

 .; ןעקנער עשיֿבירג סָאד טלעקיווטנע ךיז טָאה'ס ,קלָאֿפ ןעשיֿבירג םעד ףיוא ןעוועג
 ,יד נּוא רּוטַאנ יד ןעשרָאֿפרע ּוצ נּוא ןהעטשדעֿפ ּוצ טהימעּב ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ

: 

 זטֿפַאשנעסױװ:ריטַאנ : ןעטֿפַאשנעסיװ ענעדעישרעֿפ טלעקיוומנע ךיז ןעּבָאה'ס
 {רהעז ןענייז רוטּפלּוק גּוא ,קיזומ : טס נּוק יד נּוא , עסינטנעק:רעקלָאֿפ נּוא:רעדנָאל
 ' , ןענַאטשעג ךיֹוה

 .ּוצ ךיז םיִמָבֶׁש עשיֿבירג יד ייּב קָׁשֲח רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה םייצ רעד ןיא
 ץעגרע ןוֿפ ןעמּוק טֿפרַארעג רּונ טָאהס ,קלָאֿפ ןייֵא ןערעװ ּוצ נּוא ןענינײארעֿפ
 :םיוא ןענעק ךיז לָאז'ס ידּכ ,גנוגינײארעֿפ רּוצ ןעגניירּב יז יֵדְּב ,אָנֹוש רענײמעגלַא'נא
 אנוש רעד .,טֿכַאמ עשיֿכירג עניײמעגלאנַא ,רוטלּוק עשיֿבירג ענײמעגלַאנַא ןערליּב

 , רעסרעּפ יר ןענייז סָאר == ןעמוקעג טא
 י.י ירא יא ידי

 ,,8 שיר } ּױ : יש } / עט



 ,לעטיּפ פאק סעטעירד

 . רעסרעּפ יד טימ תומחלמ יד
 "כי = --. קל - ר

 רעד .הרירכ עשינָאי יד . סַארָאגַאטסירַא ,םידנַאלנעֿבירג דנַאטשּוצ רעשיטילָאּפ רעד
 . (490) ןָאהטַארַאמ ייּב טכַאלש יד .דדנַאלגעֿכירג ףיוא ר רעשיסהעה רעטשרע
 = רער .סעלקַאטימעהט נּוא סעדיהטסירַא . ףֹוס ןייז נּוא סָארַאּפ םעדַאיטלימ
 .םימַאלַאס ייּב טֿכַאלש יד . געירק רעשיסרעּפ רעטירד רעד ,  ןעיסרעּפ ןיא דנַאמש
 עגַאל יד ,ּס'דנַאלנעֿבירג גנואיירֿפעּב יד נּוא ,ַאעטַאלּפ ייּב טֿבַאלש יר . סָאינַאדרַאמ
 . *דנוּב-םי, רעשיסָאלער רעד ,םעלקַאטסימעהט , ןעהטַא ןיא עגַאל יד ,ַאטרַאּפש ןיא
 =רַאַּפ יד . טײקֿבילנָאזרעּפ ס'ןָאמיק . עטערגיּברעֿפ יד , גנּורהיֿפסנעירק ןייז נּוא ןָאמיק
 יד .(ןירריתב) ןעירעטפַאקיד יד נּוא גַאּפָארײא ןוֿפ הלפמ יד .ןעהטַא ןיא ןעייט
 , געירק רעשיטּפיגע רעד .ןעּבײרטרעֿפ ם'ןָאמיק .קלָאֿפ ןעשינעהטַא ןוֿפ גנוגינייר
 =עהטַצ רעד ןוֿפ ןעלַאֿפ סָאד . רענעלּפ ס'ןָאמיק . דנּוּב רעשיזענַאּפילעּפ רעטשרע רעד

 , טֿכַאמ רעשינ

 ןעֿירג יד ּוַא ,ןעזיועגסיוא טָאה טרעדנוהרהַאי ןעטסקעז וֿפ עטימ רער ןיא
 יד .טוָאלעגסױֹוא יֹוזַא טינ רעּבָא ךיז טָאה'ס ;טֿכַאמ:טל עוו ַא ןערעװ לָאמַא ןעלעמ

 :רעֿפ ענַאל יר טָאה ,הָכּולְמ רעשיסרעפ רעד ןוֿפ ןעהילּב סָאד נּוא גנוטיירּברע

 ןעיריס ,ןעיזַא; ?ןיילק רעּביא טכַאמ רעייז טײרּפשעגסיוא ןעּבָאה רעסרעּפ יד .טרעדנע

 ,רנַאלרעטומ רעײז ןיא ןעטלַאה טוּומעג ךיז ןעּבָאה ןעֿבירנ יד גּוא םִיַרְצִמ גּוא
 עשיסרעּפ יר ןעקרַאטשרעֿפ ּוצ ןעֿפלָאהעג ּביֹוהנָא ןיא ןעּבַאה ןיײלַא ןעֿבירג יד

 ,(615) ןעהטיקס יד טימ א המחלמ ןעגנַאגעג ויא שוירד תַעַׁשְּב .טֿכַאמ
 ןעקירּב טיֹוּבעגסיֹוא םהיא רַאֿפ ןעּבָאה ,דנּוּב ןיא םהיא טימ ןעװעג ןעֿכירג יד ןענײז
 יר ןע ןֿכלעװ , ןעהטיקס יד טימ געירק ן'ךָאנ ,יּונָא ד נּוא סֹורָאֿפסָאּב ן'רעּביא

 ,קירּוצ ר ךיז שוירד טָאה ,טרהיֿפעגסױא ךילקילג ץנַאג טינ ןעּבָאה רעסרעּפ-
 טנהָאװעג ןעּבָאה עֿכלעװ ,רעקלָאֿפ עלַא ןעמונעגניא רע טָאה געװ םער ףיֹוא נּואי

 ץענערג:חרומ םעד ויּב ןעיטנַאציּב ןּוֿפ ,םי ןעשיקַארט ןּוֿפ גערּב ןעגיד'ןופצ םייּב
 ףיֹוא ,ןעװעג םּוג םינ רעּבָא סָאד ויא ןעכירג יד רַאֿפ ,ןעינָאדעקַאמ ןוֿפ

 םַאהעג גנַאל ןָאש ןעֿבירג יד ןעּבָאה דנַאל םענעמּונעגניא םעד ןוֿפ לייהמ ןעסיורג ַא/

 . ןעֿפרַאוווצרעטנּוא ךיז ןעצנַאג ןיא סע םייצ רער טימ טֿפָאהעג גוא , םּולֿפנייַא ןעסיורג ַא

 ייֵז רַאֿפ זיא םייה רעייז ,ןעטײרּפשסיוא טנָאקעג טינ ךיז יז ןעּבָאה ןעגעגַאר חרזמ ? ףיוא |

 : } ןעגרָאמ טנייה טינ ,רעמָאט ; טַאהעג ארומ ךָאנ יז ןעּבָאה ּוצרעד ,ןעװעג גנייא ּוצ ךיוא !

 זיא'ס נּוא , ןײלַא רנַאלנעֿברג ףיֹוא רנַאה רעייז ןענייל ףיֹורַא רעסרעּפ יד ןעלעוו
 ןעשיטוצניירַא טייהנעגעלעג יד טַאהעג שֶוָי ְךַד טָאה ןעצרוק ןיא .ןעװעג יֹוזַא עקַאמ-

 ,ריִמָּת זיא גנורעקלעֿפעּב יד ּואװ ,ןעלזניא יר ףיֹוא ןעסערעטניא עשיֿבירג יד ןיא ךיז
 .ןעגנורעיגער עשינַאריט יד טימ תקול לְהַמ ןיא ןעוו ו
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 + .עטֿכישעג:טלעוו יד

 ,ןעבָאה ראו ֿפרער נּוא ,הָבּולְמ עקרַאטש ַא נּוא עסיורג ַא ןעװעג זיא ןעיסרעּפ
 ! ,לָׁשָמְל ,רעגריב עשינעהטַא יר ,עֿפליה ךָאנ םעדנעװעג רהיא ּוצ עֿכַאװש עלַא ךיז
 | יז לָאו רע ,סעררַאס ןיא ּפַארמַאס ןעשיסרעּפ = יב עֿפלה ןעטעּבעג ןעּבָאה
 "יז ןעּבָאה קל ,רעימאעּב א רעינָאמעדעקַאל יד ןענעג ןעֿפלעה
 .:ֿבילגעמ יר רעסרעּפ יד ןעּבעגעג ןיילַא ןעֿבירג יר א ה ןָפוא ַאוַא ףיֹוא ; םקירדעג
 . רנַאלנעֿכירג רעּביא א -עייז ןעטײרּפשוצסױוא טייק

 רער ןעװעג יא --טעלימ ןיא ןַארימ רענעזעװעג-- סַארָאגַאטסירַא

 המחלמ ןהעג םענייא ןיא ןעֿפרַאד ןעֿבירג עלָא זַא ,טגָאזעג טָאה רעֿבלעװ רעטשרע
 .,סָאסקַאנ לעוניא םעד ףיֹוא קעװַא טָאלֿפ ַא טימ זיא רע ,רעסרעּפ יד טימ ןעטלַאה
 ,סָאסקַאנ טָאה רע ; ןענַאריט יד ןוֿפ טֿכַאמ יד רעטנּוא ןעװעג טלָאמעד זיא עֿכלעװ
 ,'רע 0 רעד ןּוֿפ דנָאה יד ןיא ןעּבעגעגרעּביא ןענַארימ יד גוא עמיר
 טרהיֿפעגנײא טרָאד נא ,טע לימ רעּביא הָלָׁשְמַמ ןייז ןוֿפ טגַאוטנע ךיז טָאה ןײלַא
 לא שיטַארקָאמעד ךיֹוא רע טָאה טרָאטש ערעדנַא עלַא ; ןעגנּונדרָא א יד
 . םציטשעג ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןענַאריט יד ןּוֿפ םּוטעמּוא םײרֿפעּב א ךיז טָאה ןעמ
 םצעועגֿנײרַא ןעמ טָאה ןענַאריט יר ןוֿפ טרָא םעד ףיֹוא ,רעסרעּפ יד ףיֹוא

 ( רעסרעּפ יד ןענעג טֿפַאשדנייֿפ יד גּוא ,(המחל מ רעד ןוֿפ רערהיֿפנַא) ןע געטַארטס
 (800) ןעֿפַא ןעוועג זיא

 | םָאד ןעװעג זיאמ ּואוו = יש ןייק קעװַא סַארָאגַאטסירַא זיא ןנַאד ==:
 ן.ר 6 יר ןעגעג געירק ןיא ןעהיצּוצניירַא יז ידּכ ,ס'דנַאלנעֿבירג ליח עטסקרַאטש
 5 ןַאלּפ םעד ןעמּונעגנָא טינ טָאה ,ם פאל ק ,ךלמ רעשינַאטרַאּפש רעד
 | ןעהטַא ןיא . תומחלמ ערעדנַא ןיא ןָאט ר ירַא ןעוועג זיא 6 לייוו ,סַארָאגַאטסירַא
 ! גיטֿכיװ יװ ןענַאטשרעֿפ טָאה'פ } א ןייז ןָא טּפַאֿפעגנָא קלָאֿפ םָאד ךיז טָאה רעּבָא

 . יר יװ אֵנֹוש ַאזַא ןּוֿפ ןערעוו ּוצ רּוטְפ א עלַא ריֿפ לָאמ ןייא רנַאלנעֿבירג רַאֿפ זיא'ס
 .ןייז ןיא עֿפליה ּוצ ןעֿפיש גיצנַאװצ ןעּבעגעג ן'סַארָאגַאטסירַא ןעּבָאה ייז . רעסרעּפ
 ! ,ןעּבעגעג ןעֿפיש ףניֿפ ךיֹוא ןעּבָאה רעירטע רע יד .רעסרעּפ יד ןעגעג געירק

 ר ןעּבָאה יז נּוא ,רעינָאי יד ייּב הטּומ םעד ןעּבױהעגֿפױא טָאה םָאד
 ..םע ררַאס ןוֿפ ּפַארטַאס ןעשיסרעפ םעד ,דנײֿפ ןעטסטנעהָאנ רעייז ןעלַאֿפוצרעּביא

 ןעּבָאה גנּומסעֿפ יר .ןעּבעגעגניא טינ רעּבָא יז ךיז טָאה לַאֿפרעּביא רעייז
 ,ןעגָאלשרעצ ןעצנַאג ןיא ייז טָאה ליח עשיסרעּפ סָאד גּוא ,ןעמעננייא טנעקעג םינ יז

 ןעטלַאהעג ךיז טָאה רעֿכלעװ ,ךלמ רעשיסרעּפ רעד זַא ,ךיז טהעטשרעֿפ'ס

 .גנוגיריילעּב ַאזַא ןייז לַחֹומ טנעקעג טינ טָאה ,"טלעוו רעד ןוֿפ ררעה; םעד רַאֿפ

 ןעליטשנייא טזומעג רע םָאה רעּבָא רעהירֿפ .טגידיילעּב םהיא ןעּבָאה רעינָאי יד יו
 ,,ןעלוניא ענערישרעֿפ ףיֹוא ןעֿפורעגסיֹורַא טָאה סַארָאנַאטסירַא עֿבלעװ ,הָּדָצִמ יד



 סיטנַאּפַארּפ ם'יב רעדנעל יד גּוא ,רעירָאק יד ײּב ,ןרעּפיצ ףיֹוא -

 : / ץ.,טנָאּפסעלעה ּּצ
 ןעסיורג ַא רעסרעּפ יד ןעּבָאה ,עטָאלֿפ רעשיציניֿפ רעד ןוֿפ עֿפליה רעד טימ =

 = ןעמונעגנייא טעלימ ןעּבָאה גּוא (494 ערַאל ייּב ןעֿבירג יד רעּביא טַאהעג ןֹוחְצִנ -

 0 =עגנָא ןעּבָאה יז ;ןעקָארשעגרעּביא קרַאטש ןעֿבירג יר טָאה ןֹוחצנ רעשיסרעּפ רעד -

 /  ןעניז עֿבלעװ רעסרעפ יד טימ ןערהיֿפסיֹוא םינ רָאג ןעלעוו יז זַא ןעּבױלג ןעּביֹוה -
 ,,רעסרעּפ יר ןעגעג ןעלעטש ךיז טריּבָארּפעג טינ ּוליֵפֲא ןעּבָאה יז . קרַאטש .יוזַא -

 } .רנעה ערעייז ןיא ןעּבעגעגרעּביא ךיז טָאה רערעדנַא רעד ךָאנ טדָאמש ןייא .גּוא -

 .+ םינ לָאמניק רעסרעּפ יר ןעּבָאה טסיװרעֿפ רעדנָאל נּוא טרעטשרעצ םדָאמש

 .עגיסעמלעגער ַא טרהיֿפעגניא רעסרעּפ יד ןעּבַאה ןעדנעגעג ענעמונעגנייא יד ןיא

 ףךיֹוא יז ןעּבָאה סָאד .טֿפאשרעה עשיסרעּפ יד ןעטיה םרָאד לָאז עֿכלעװ , גנורעיגער '

 7 .טרָאטש ענעמּונעגנייא יינ יד ןיא ןָאמעג

 : ו :םּוצ ןעטיירגּוצ ןעּבױהעגנָא ךיז נּוא ,הֶנָּכַכ ןיא טלהיֿפעג ךיז טָאה ןעהטַא

 2 רעינָאי יד טָאה רע סָאװ טימרעד ןעדירֿפוצ ןעוועג טינ זיא שוירד . ןעגידיײהטרעֿפ יו

 6 ןיא ןייז םקונ ךיז גּוא ַאּפוריא ןיא ךיוא רעשרעה ןייז טלָאװעג טָאה רע ,ןעמונעגנייא

 : -םּוינָאדרַאמ : םעדייא ןייז ןעּבעגעגרעּביא רע טָאה ןערהיֿפּוצסיֹוא ןַאלּפ ןייז , ןעהמַא -

 2 לָאמַא ךָאנ נּוא טנָאּפסעלעה םעד רעּבירַא ליח קרַאטש ַא טימ זיא סוינָאדרַאמ -

 שי * .(499) ןעמונעגנייא ןעינָארעקַאמ ,|

 יא ,ליח ם'סּוינָאדרַאמ םיילנעּב טָאה עֿבלעװ ,עטָאלֿפ עשיסרעּפ עסיֹורג יד
 רעד .ןערָאװעג ןעֿפָארּברעצ סָאטַא גרַאּב ם'ייּב רעסַאװ רעגידמרוטש רעד ןיא !

 .םויגַאדרַאמ טֿכַארּבעג ןעּבָאה ,ןעגנורעטש ערעדנַא גּוא עטָאלֿפ רעד ןוֿפ גנַאנרעטנּוא
 =נַאנַא ףיֹוא דנַאלנעֿבירג ןיא ןעהיצנירַא םעגידרעטייוו ןייז ןעניילּבָא לָאז רע , ּוצרעד
 בנַאלנעֿבירג רַאֿפ הנּכס יד נּוא טרעטײרּבעֿפ טֿבַאמ ןייז ךיז טָאה לייוורעד .םייצ רעד
 . ןערָאװעג רעטנעהעג ץלַא זיא

 ןעהּטַא רעּבָא ירּכ . ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה טדָאמש להָאצ רעטסערג רעד ר
 ררעפיורג ַא רעיינ ַא ּוצ טעטײרעּברָאֿפ ךיז ןעיסרעּפ טָאה ןעמהענּוצנייא אירעמרע נּוא ,

 ירערעדוריירד 600 ןיֿפ טָאלֿפ ןעסיורג ַא טלעטשעגנעמַאזּוצ רעדיװ טָאה יז ,המחלמ
  ןעּבענענרעּביא שוירד טָאה ןערהיֿפּוצ המחלמ יד ,ליה הנחמ עפיורנ ַא נוא ןעֿפש ;
 +(490 םענרעֿפַאמרַא בוא םיטַאד :ןעלַאשרַאמדלעֿפ פ ןּוֿפ דנעה יד ןיא |
 : +  ,סַאיּפיה טימ גנידניּברעֿפ ןיא ןענַאמשעג זיא ןעררעהדלעֿפ 9 יד ןּוֿפ רענייא !

 ןעלַאֿפעגנײרַא ,שלַאֿפ ַא ךרוד ,ַאירעטרע זיא גנּורעגַאלעּב רעגיגעט ןעּבעיז ךָאנ |
 פעיֿפ גּוא טנערּברעֿפ רעטָאג עשיֿכירג יד ןעּבָאה רעסרעּפ יד ,דנעה עשיטרעּפ יד ןיא
 : 0 : .ןעגנַאֿפעג ןעשנעמ ,-

 ןעוועג זיא עֿבלעוו -- ַאיִּבְיַע ןוֿפ טנעֿבכערעג רעסרעפ יד ןעּבָאה טצעי = }
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 .עטֿכישעג:טלעוו יד 109:

 נּוא ,ַאקיטַא ןּוֿפ סעגערּב יד ףיֹוא רעסַאװ ץרעּביא ןעהענ ּוצ רעּבירַא ךיילג --- דנעה ערעייז-
 . ןעמהענּוצנייא גנירג רהעז ןייז םעוו טניימעג יז ןעּבָאה ןעהטַא . ןעהטַא ןייק טרָאד ןוֿפ

 ןענוֿפעג ךיז טָאה ןַאד ,עגירעיֹורט ַא רהעו ןעוועג טצעי זיא םנעהטַא עגַאל יד
 גנונדרָא יד טנעקעג טּונ טָאה רעֿכלעװ ,סעדַאיטלימ זיא סָאד ,שנעמ ןייא-

 ּוצ נוא ןעצטיש ּוצ ןעהטַא ןעמּונעגרעטנּוא ךיז טָאה נּוא ,ליח ןעשיסרעפ ןיא
 : : : . ןעטעד

 ןַאהטַארַאמ ןוֿפ רעדלעֿפ יד רעּבָא , סיֹורג ןעוועג ויא טֿכאמ עשיסרעּפ יד
 ןענייז --- ןייז טֿפרַאדעג טָאה רעסרעּפ יד טימ ןעהטַא ןעשיווצ טֿכַאלש יד או ---

 ןעצטונעב טנעקעג טינ רעסרעּפ יר ןעּבָאה רערלעֿפ עניילק יד ףיוא ,ןעוועג ןיילק
 ,ליח םעצנַאג רעייז ןעלעטשסיוא טנעקעג טינ ָאר ןעּבָאה יז ,חּכ ןעצנאג רעייט

 גנולצולּפ ןעּבָאה יז וא ןערָאװעג רעסרעּפ יד ןענייז טרעדנּואוורעֿפ קרַאמש
 טינ ךיז יז ןעּבָאה םעד ףיוא .ליח עטנעדרָאעג עשינעהטַא סָאד ןהעזרעד ךיז רַאֿפ-
 יי . טֿבירעג;

 רעסרעּפ יד ןעלַאֿפ המחלמ תעשּב זַא ,טסואװעג טָאה סערַאיטלימ

 ּוצ ידּכ ליח ןעשירעננעג ם'נוֿפ לײהט ןעטסלעטימ םער ףיֹוא ןָא ךילֿכָאזטּפױה
 םעד ףיֹוא נּוא ,ךיז טֿפױלּוצ ליח סָאד זַא יֹוזַא ,רעגַאל ןעצנַאג ןיא לעמימ ַא ןעֿבַאמ
 :עגסיוא יֹוזַא סעדַאיטלימ טָאה רַאֿפרעד .,טֿבַאמ עצנַאג רעײז רעסרעּפ יד ןעצטונעב:
 נּוא ןעטימ ןיא ןעמוקעגסיֹוא זיא ליח עטסֿפַאוש סָאד זַא ,עעמרַא ןייז טלעטש-
 טינ רעסרעּפ יד ךיז ןעּבָאה םעד ףיוא ,ליח ערעקרַאטש סָאד ןעטײז עדיּב ןוֿפ !
 =םיג ּוצ טנהעװעג טּונ נּוא קנילֿפ רהעז ןעװעג ןענייז עֿכלעװ רענעהטַא יד .טֿכירעג;
 ענעגָאלשעג יר ,רעסרעּפ יד ןוֿפ רעקרַאמש לעיֿפ ןעזיװעג ךיז ןעּבָאה ,קיטסַאג;
 ּבָא ןעּבָאה נּוא ,ןעֿפיש ערעייז ןיא קירּוצ טּפַאחעג ןײרַא םיֹוק ךיז ןעּבָאה רעסרעּפ
 ,קירּוצ ןעיזַא ןייק ןעגיוצעג:
 ,רעסרעּפ יד רעּביא ןֹוחָצִנ רעייז טצעשעג ךיוה רהעז ןעּבָאה רענעהטַא יד ִׂ
 טלעוּפעג טָאה ,רענעהטַא יד ייּב בּוׁשָח רהעז ןערָאװעג םציא זיא רעֿכלעװ ,םעדַאיטלימ
 ?ןעדַאלקיק יר טימ ןעטלַאה הָמָחְלִמ ןהעג טעװ רע :ּוא ,ליח ַא ןעּבעג םהיא לָאז ןעמי
 טֿכַאלש רער ןיא . רעסרעּפ יד ןעּבעגעג רעטנּוא ךיז ןעּבָאה יז סָאװ רַאֿפרעד ,ןעלזניא:
 םעדַאימלימ נּוא ןערָאװעג ןעגָאלשעג ליח ןייז זיא ,םָארַאּפ ייּב ,ןעדַאלקיק יד טימ;
 :סיוא ןעּבָאה םיאנוש ענייז .ןעהטַא ןייק רעטעדנואורעֿפ ַא טרהעקעגמוא ךיז טָאה
 .טנעלַאט 50 םַנָק ןעלהָאצ לָאז רע טּפשמרעֿפ םהיא טָאה קלָאֿפ סָאד זַא ,טרהיֿפעג;
 ןיא ויא רע ּואוו ,הֶמיִפָּת ןיא ןעצױ טֿפרַארעג רע טָאה ןעלהָאצעּב טעװ רע ויִּב
 .ןעּברָאטשעג ןעֿכיג;

 םע'סערַאיטלימ טצעי ןעמהענרעֿפ סעלקָאטימע הט וא םעדיהטסירַא |
 גּוא קיטילָאּפ ןיא טַאהעג ּבעיל טָאה ערייּב יר ןּוֿפ רעטשרע רעד ,ןעהטַא ןיא טרָא?



 '49 . ןעיסרעּפ ןיא דנַאטשּוצ רעד , 0 גּוא סעדיהטסירַא

 .?רעסנָאק ַא ןעוועג זיא רע ;םיִגָהְנִמ עטלַא יר ןָא ןעטלַאה ךיז ןעֿכַא:סגעירק ןיאי
 -קיטילָאּפ רעייז ןיא ןעזומ רענעהטַא יד זַא ,ןהעזעג טָאה רעּבָא רעטייווצ רעד ,רָאטַאװ

 זַאָו ןענַאטשרעֿפ טָאה רע .ןערהיֿפניַא ןעגנּונדרָא עיינ ץנַאג גנּורהיֿפסנעירק נּוא
 .ףע .'עטָאלֿפ רעד ןיא טֿכַאמ רהיא נּוא ,רעסַאװ ן'ףיֹוא טנעיל טֿפנּוקּוצ סנעהטַא
 רערערּור:יײרד יד ןּוֿפ להָאצ יד ןרעסערגרעֿפ לָאװס קלָאֿפ םעד טגײלעגרָאֿפ טָאה
 "יד ןוֿפ רעּביא טּביילּב סָאװ ןוֿפרעד ןעמהענ ןעמ טעוו ּוצרעד דלעג ;900 ויּב ןעֿפיש
 'טָאה נּוא ,ןַאלּפ םער ןעגעג ןעוועג זיא סעריהטסירַא . ןָאיריָאל ןיא ןענימ:רעּבליז
 .ךרוד סעדיהטסירַא זיא 443 רהָאי ןיא . ןערהיֿפּוצסיֹוא ןעזָאלרעד טלָאװעג םינ םהיא
 םעלקָאטימעהט :ּוא , דנַאל ןוֿפ ןערָאװעג טקישרעֿפ רהָאי ןהעצ ףיֹוא םזיקַארטסָא
 -עקרַאטש ַא טַאהעג ןעהטַא טָאה 6 ןיא . ןערהיֿפוצסיֹוא ןאלּכ ןייז ןעּבױהעגנָא טָאה

 , עטָאלֿפ

 רער סקרעסק רעגנּוי רעד ,שרוי ןייז , ןעּברָאטשעג 489 ןיא זיא שוירד , דנַאלנעֿכירג |

 ,המחלמ ּוצ ןעטיירנּוצוצ ןעּבױהעגנָא ךיז נּוא ןעֿכירג יד ,
 ןָאילימַא ןוֿפ עעמרַא'נַא טימ רנַאלנעֿבירג ןייק ןעמוקעג רע זיא 480 רהָאי ןיא

 .ןעֿפיש 1900 ןוֿפ עמַאלֿפ ַא טימ נּוא ,הָׂשָּבַי רער ףיֹוא ,ןעשנעמ !

 ּוצ טקישעג טָאה ךלמ רעשיסרעּפ רעד סָאװ םיִחּולֶש יד .רעסרעּפ יד ןעגעג םיורַא !
 : רעסַאװ ןיא רענעהטַא יד ןעּבָאה ,ךיז ןעּבענרעטנוא ;עגעו ןעדיירּוצֿכרוד ייז טימ ,ייז
 לעטימ ַא ןעניֿפעג ּוצ טהימעּב ךילֿבָאזטּפױה ךיז ןעּבָאה ןעֿכירג יד .,ןעֿפרָאװעגנ ירַא
 .לעגינײארעֿפ ןענעק טינ ךיז לָאז םי ןףיֹוא סָאװ ליח עשיסרעּפ סָאד זַא ןעֿכַאמ ּוצ יו
 = ,השּבי רעד ףיֹוא סָאװ ליה םעד טימ

 ןעּבָאה עֿכלעװ ,רענַאטרַאּפש 300 יד .רענעלפ עלַא ןעוועג ןענייז טסיומּוא
 ןערָאװעג ט'נרהעג ןעניז ,ןעליּפָאמרעט ,גנַאגֿברוד ןעלָאמש םעד טיהעג-
 .טנעקעג טינ רָאג ְךיֹוא ןעּבָאה םי ץףיֹוא רענעהטַא יד , סעדינָאעל רערהיֿפ רעייז טימ
 ןעהטַא ןייק געװ רעד .םימַאלַאס לעזניא םּוצ זיּב ןעהיצּבָא טזּומעג :ּוא ןערהיֿפסיוא -

 :םינ רעּבָא טָאה רע ,טהילּבעג טָאה הָכּולְמ ןייז ,טּבעלעג ךָאנ טָאה שוירד
 ןעמ .רענעהטַא יד ןוֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ הָלָּפַמ יד ןעגָארטרעּבירַא טנעקעגי
 "םימ געירק ַא ןעּביֹוהנָא רעדעיװ ןעֿכיג ןיא טעװ רע זַא ,ןעטרַאװרע טנעקעג טָאה

 .םימ געירק םעד ןּוֿפ גנוטיידעּב עֿבילטלעװ עסיורג יד ןענַאטשרעֿפ טָאה -- רעטשרע
 ט

 "עלַא טינ ךיֹוא טציא ךיז ןעּבָאה אנוש ןעֿפילקערש ַאזַא ףיוא גידנעקוק םינ
 . םענייאניא נּוא תַחַא-דַי ןעהמַא טימ טֿכַאמעג טָאה ַאטרַאּפש רּונ ,טגינײארעֿפ ןעֿבירג !

 ?ץףיוא ןעדהיֿפ עֿכלעװ ןענעוו יד טאהענ ןעּבָאה רענַאטרַאּפש יד .ןעֿפָא ןעוועג זיא
 .,גנורעקלעֿפעּב עגימורַא יר .ןעצטיש טײמעג ןיילַא ךיו טָאה ןעהטַא ; זענָאּפָאלעּפ -

 ר טיר יא גדר ?.?רס עצי זיי יי ריי יי יי
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 רער .רעסרעּפ יד ןעּבענעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה ,סירָאד נּוא םיקָאֿפ ,ןעיטָאעּב ןוֿפ!
 : ,ןעֿפָא ןעוועג זיא ןעהמַא ןייק געוז

 . ןעלָאז עלַא וַא ,קלָאֿפ ןעצנַאג םּוצ ףּורֿפױא'נַא עי ןעמ טָאה ןעהטַא ןיא
 .ןענייז עֿבלעװ רעגריּב יר ;ןעֿפיש יד ףיֹוא ןעוועטאר ךיז נּוא דנַאל סָאד ןעזָאלרעֿפ
 דנַאלר עטַאֿפ סָאד -- טָאלֿפ ןיא ןענעיר ןהעג ןעלָאו ןיַנייֵלְּכ ןעגָארט ּוצ דנַאמשמיא
 ,טוָאלעג רעּביא יז ןעּבָאה דנַאל סָאד ,טגלָאֿפעג ןעּבָאה רענעהטַא יד !ןעציטש ּוצ

 יד ,ןעֿפיש יר ןיא טעטערעג יז ןעּבָאה ךיז נוא ,ןעטיה סע ןעלָאז רעטָאג יד זַא
 ןעשנעמ עֿבילטע יר ןענוֿפעג רּונ רעּבָא ןעּבָאה ייז ,רנאל ןיא ןיירא ענייז רעסרעּפ
 ,ןעלּפמעט יד טיהעג ןעּבָאה עֿבלעװו

 ןעוועג זיא ןעֿפיש יד ףיֹוא קעװַא לָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד וַא ,ןַאלּפ רער
 רעסרעּפ יד רע טעװ םִי םעד ףיֹוא זַא טנײמעג טָאה רע ;ןַאלּפ סעלקָאטסימעהטנ
 ןעֿבירג יד ןעמהענניא טעװ רע זַא ,טנײמעג טָאה רערעיװ סעקרעסק ,ןעמּוקייּב
 .ןעמּונעגנייא הָּׁשִּבַי רער ףיוא יז טָאה רע יװ םי ןףיֹוא;

 טוָאלעג ךיז ןעּבָאה רעסרעּפ יד .ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה ןַאלּפ םעלקָאטסימעהט
 טנעקעג טינ ךיז ןעּבָאה יז ּואװ ,וװילַאז ןעלָאמש ַא ןיא רענעהטַא יד ןוֿפ ןערהיֿפרַאֿפ
 :נעמ ןוֿפ ןענַאטשעּב עעמרַא עשיסרעּפ יד ויא םעד ץּוח .טֿכַאמ רעייז טימ ןערהיר
 ןעַֿאמּוצ ןעװעג גנירג רהעז ןיא רעּבירעד נּוא ,רעקלָאֿפ ענעדישרעֿפ ןוֿפ ןעש
 ענייז טימ רע .טצונעּב טימרעד ךיז טָאה םעלקָאטסימעהט ,רעגַאל ןיא לעמוט ַא
 גּוא ווילַאז ןעלָאמש םעד ןיא ןעגעװעּב טנעקעג גנירג ךיז ןעּבָאה ךילֿפש עניילק:

 ןיא גנּונדרָאנּוא ַא נּוא לעמוט ןעסיורג ַא טֿכַארּבעג רע טָאה גַאלש ןעטשרע םעד ייּב
 :עגרעטנּוא ןענייז לעיֿפ , ןעֿפָאלטנע ןענייז ןעֿפיש עגינייא .רעגַאל ןעשיסרעּפ םעד
 .(480 רעּבמעטּפעס 0) דנעה יד ןיא ןעֿבירג יד ּוצ ןעלַאֿפעגנײרַא רעדָא ןעגנַאגעג
 זַא טשרע ; ףוס ןעֿבילקילג ַא ףיֹוא טנעֿכערעג טייצ עצנַאג יד טָאה םעקרעסק :
 2מֹוא ךיז רע טָאה ,ןערָאלרעֿפ זיא טָאלֿפ רעצנַאג רעד זַא ןהעזעג רָאלק טָאה רע
 :רַאמ רעגָאװש ןייז טזָאלעג רע טָאה דנַאלנעֿבירג ןיא נּוא םעדרַאס ןייק טרהעקעג
 רעטייװ לָאז רע ,ןַאמ דנעויומ טרעדנּוה לָאמ יירד ןוֿפ לח ַא טימ םוינאד
 ,המחלמ יד ןערהיֿפ-

 טָאה רע ;ךיז ּוצ רענעהטַא יד ןעהיצּוצ ןעמּוג טימ טלָאװעג טָאה םּוינאדרַאמ
 רעד רעּבָא ,טײהײרֿפ רעייז נּוא דנַאל רעיז ןעּבעג ּוצ קעווַא טגָאזעגּוצ יז
 יד ייּב הטומ םעד טקעװרע טָאה ,"ףעּבעג קעװַא םעװ רע זַא ,ןײלַא ןעקנַאדעג
 ןעּברעוורע ּוצ ידּכ ,טּולּב ןעּפָארמ ןעטצעל ןויּב ןעגָאלש ּוצ ךיז ,רענעהטַא:
 א עט ,טײהײרֿפ רעייז

 :ָארעקַאל יר רָאנ ,רענעהטַא יד טימ ןעװעג םיִּכְסַמ ןעּבָאה ןעֿבירג עלַא טינ
 ,,ַאקיטַא ןוֿפ ןעגיוצעגּבָא טָאה םּוינאדרַאמ ,ןעֿפלָאהעג רענעהטַא יד ןעּבָאה רעינַאמ?
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 טשעט עו יד עט ייב טֿפַאלש יד , סוינַאדרַאמ = !

 ןעט:98 םער - .רעטייר ענייז רַאֿפ ץַאלּפ ןעטּוג ןייק טַאהעג םינ טרָאד טָאה רע לייו -
 עשיֿבירג יד טימ טנעגעגעּב ןעטַאדלָאס עשיסרעּפ יד ךיז ןעּבָאה 479 רעּבמעטּפעּפ
 ּוצ רענעהּײַא יד ןעמּוקעג ןענייז עֿבלעװ --- רענַאטרַאּפש יד קנַאד ַא נּוא ַאעטַאלּפ ייּב
 רענַאטרַאּפש םעד ןּוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנוא , ןעמּונעגנייא רענעהטַא יד ןעּבָאה -- עֿפליה
 טיומ ןייז ,ןערָאװעג ט'גרהעג טֿכַאלש רעד ןיא זיא םּוינַאדרַאמ ,םּוינַאזיֹוּפ ךלמ
 .ךיז ןעּבָאה יז נּוא ,ןעטַארלָאס עשיסרעּפ יר ןוֿפ הטּומ ןעטצעל םעד ןעמונעגּוצ טָאה
 יר .טניטסעֿפעּב קרַאטש ןעוועג זיא רעֿכלעװ ,,רעגַאל רעייז ןיא קירוצ טרהעקעגמּוא
 סיוהמ עטסערג יד ט'גרהעגסיוא נּוא ןעמּונעגנייַא ְךיֹוא רענַאל םער ןעּבָאה ןעֿבירג
 | א } + ןעטַארלָאס
 .עשיֿכירג יד טקרַאטשעג ךיז טָאה ןעלַאֿפעג זיא טֿכַאמ עשיסרעּפ יד תַעַׁשְּב 6
 עטָאלֿפ עשיֿכירג יד טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא ,םי ןעשיַאענַא ןףיֹוא םֿכאמ
 .ךָאי ןעשיסרעפ ןוֿפ ,סָאטַאס א םָאיח ,סָאּבסעל : ןעלוניא יר םײרֿפעּב
 גיטֿביװ רהעז זיאס סָאװ ,דנּוּב ןעשיֿבירג םּוצ ןענאטשעגוצ ןענייז ןעלזניא עלא יד
 יא ,דנַאלנעֿבירג ןוֿפ טֿפנּוקּוצ רעד ראֿפ ןעוועג

 סָאד .רנַאלגעֿפירג ןיא טײרֿפעג ךיז ןעּבָאה עלַא .ײּברעֿפ זיא הֶנָבַּס יר
 . .ןעױא עסיורג עטעטֿבענקרעֿפ סָאד ןעמוקעגייּב טָאה דנַאלנעֿברג עיירֿפ עניילק-
 .,סָאלישע ,טעָאּפ רעשינעהטַא ןייא טגניז ,"טכענק ןייק טינ ןעשנעמ עײרֿפ ןענייז רימא
 . /* .רעסרעּפ יר טימ געירק םעד טרעדלישעג טָאה רעֿבלעוג

 ' ,ַאטרַאּפש נו ןעהטַא : : עטגינײארעֿפ יד ןעּבָאה 479 ןוֿפ המחלמ רעד ךָאנ ךיילג
 ןעּבָאה יז סָאװ רעטרע עטצעל ערעייז ןּוֿפ רעסרעּפ יד ןעּביײרטוצסיױרא ןעמונעג .ךיז
 'רַאּפש יר ךיז ןעּבָאה ןֹוחָצַנ ןעטצעל םעד ךָאנ עט םייּב ןעמּונרעֿפ ךָאג
 , געירק ןוֿפ ןעניוצעגּבָא ןעצנַאג ןיא רענַאמ

 ןיילַא ,טֿכַאמלָאֿפ טאהעג סַאטרַאּפש םיִכָלְמ 9 יד ןעּכָאה ,המחלמ רעד תעשב
 =עג קלָאֿפ םער טָאה סָאד נּוא ,גיהטענ רַאֿפ ןענוֿפעג ןעּבָאה ייז סָאװ ןּוחט ּוצ
 טימ ןעצטונעּב טינ ךיז ןעלָאז 6 יד ,טַאהעג אָרֹומ טָאה קלָאֿפ םָאד .טעדַאש
 טֿפרַאדעג ןעמ טָאה םער ץּוח ַא .קלָאֿפ ןּוֿפ ןעסערעטניא יד ןענעג טֿכַאמ רעַײש
 לײהטנַא טָאה גנּורעקלעֿפעּב עצנַאג יד ;םעטסיס עגירהירֿפ עצנַאג יד ןרעדנעמּוא
 ,עטֿכער ןעּבָאה טלָאװעג ךיֹוא ןעּבָאה ,ןעטָאלעה יד נּוא ,געירק ןיא ןעמּונעג
 ןָא טסעֿפ ןעטלַאהעג טָאה נּוא ,ןעװעג קרַאטש ּוצ רעּבָא זיא עיטַארקָאטסירַא יד
 טומעג גּוא ןעמּוקייּב טנָאקעג טינ ייז ןעּבָאה םיכלמ יד זַא יֹזַא ,עטֿכער ערהיא

 רעד גּוא רעירַאקרַא יד ּוצ ,סַאדיחיטַאע ל ,רענײא ---דנַאל ןוֿפ ןעֿפױלטנע ; 3

 םיינַאזּפ ןעּבָאה ,רענַאטרַאּפש יד ,ץנַאציּב ןיק םּוינַאזיוּפ  ,רערעדנַאא -
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 יא סָאװ הנַּכַס רעד ןוֿפ ןעמער ּוצ ךיז ידּכ .דנַאל ןיא קירּוצ טרעדָאֿפעגסיֹורַא
 ר םהיא טָאה ןעמ . לעּפמעמ ַא ןיא ןעטלַאהעּב ךיז רע טָאה ןענַאטשעגרָאֿפ םהיא
 .רעננּוה ןּוֿפ ןעּברָאטשעג ןעטרָאד זיא רע זיּב ןעציז טזָאלעג לעּפטעט

 וי עבעגפיא טָאה עֿבלעװ ,רעינעסעמ נּוא ןעמָאלעה יר ןוֿפ הָריִרְמ יד
 ןעֿפּפמעק ערעװש טימ רענַאטרַאּפש יד ןעּבָאה ,טיֹוט ס'סוינַאזיֹוּפ ךָאנ ךיילג
 = ,טניהּורעּב

 יר ןעּבָאה הנּכּס רעד ּתעַׁשְּב .ןעװעג גיהּור טינ ְךיֹוא טצעי זיא ןעהמַא ןיא
 =רעֿפ ּוצ ןעװעג זיא ןעלקאטסימעהט .,ןעלקאטסימעהט טגלָאֿפעג דנילּב רענעהטַא
 ,ןעװעג טױּבעגֿפױוא רערעיװ ןעֿכיג ןיא ןענייז סנעהטַא ץרעיֹומ יד סָאװ ןעקנַאד
 םֹואיריײּפ ,ןעהטַא ןוֿפ | עֿפַאה רעד נּוא א טינ סע טָאה ַאטרַאּפש שטָאה

 5 .ןערָאװעג טגיטסעֿפעּב זיא

 רע ;ןערָאװעג סיורג ןײלַא ךיז ייּב םעלקאטסימעהט זיא ,לעיֿפ יֹוזַא גידנעוהטֿפיֹוא
 ןעװעג טֿפָא רהעז ךרודַאד גּוא ,ןעשנעמ ןעסיורג ַא ףיֹוא יװ טקוקעג ךיז ףיֹוא טָאה

 ,טֿפַאשרעה יד יװ טַאהעג ּבעיל רהעמ ךָאנ רע טָאה ץנַאלג םעד , ךילקערש ,סַאזיורג
 ץרָאנ ןּוהמ ּוצ גנידצלַא טּכערטש רעֿכלעװ ,טסײג נּוא רּומַאנ ַאזַא טימ שנעמַא
 ןעטלַאה גנַאל טנעקעג טינ ךיז טָאה ,ןעגערֿפ טינ םענייק ייּב גּוא ןעליוו םענעגייא
 ןערייל טנעקעג םהיא ןעמ טָאה הנּכס ַא תעשּב ,ןעהטַא ןעשיטַארקָאמעד םעד ןיא
 םסַאל םּוצ יא םעד רע ויא ײּברעֿפ הנּכס יר רעּבָא ויא םיֹוק עי גּוא
 יי י-ה . ןערָאװעג !

 ןעּבָאה ןַאד ,סָאגרַא ןייק ןערָאװעג ןעּבירטרעֿפ סּומויקַארטסָא ךרוד רע זיא 470 ןיא
 ּפשמרעֿפ ןעהטַא ןיא רנײרֿפ עטּוג ס'ַאטרַאּפש נוא םיאנֹוש ענעגייא ענייז םהיא

 ייּב ,(466) ןעיסרעּפ ןייק ןערָאװעג ןעֿפָאלטנע סָאגרַא ןוֿפ ןיא רע .טיֹומ םּוצ
 םקרעסק טָאה םערֿכָאנ .טּבעלעג גיהּור רהָאי עֿבילטע רע טָאה ףיֹוה ןיא ןע'סקרעסק
 ; ןעהטַא א ןַאלּפ םעד ןעּבעג םהיא לָאז רע :ןרעדָאֿפ ןעּביֹוהעגנָא םהיא ןוֿפ
 טמַסרעֿפ 459 ךיז טָאה נוא ןעּוהט טלָאװעג טינ סע טָאה סעלקאטסימעהמ

 ןוֿפ גנורהיֿפ יד סעלקאטסימעהט ךָאנ טַאהעג טָאה רעֿכלעװ ,סערריטסירַא
 גנורעקלעֿפעּב עשיֿפרָאר נּוא עשיטרָאטש יד טֿבײלגעגסיױוא טָאה ,דנַאה ןייז ןיא ןעהטַא !

 ּוליּפֲא ,עטֿכער עלַא ןעּבעגעג ךיוא עסַאלק רעטרעיֿפ רעד טָאה רע סָאװ ךרודַאד
 טרער רעװ נּוא ,רהיא ןוֿפ ןערעװ ןעּבילקעגסױא טנעקעג ןעּבָאה ןעטנָאֿכרַא
 . עטמַאעּב ערעדנַא ןָאש

 ,טגידנעעג טַאהעג טינ ןעיסרעפ טימ נעירק רעד ךָאנ ךיז טָאה םייצ רעד ּוצ

 ןעקנַארעג םנעהטַא טינ . טַאהעג טינ ארֹומ ןייק ךלמ רעשיסרעּפ רעד טָאה ךיז רַאֿפ

 רּונ טָאה ןעהטַא ,ןעמהענוצניא ןעיסרעּפ ןעװעג ןיא הֹּכ סנעהסטַא טינ נּוא

 4 טרָאטש יר ןעײרֿפעּב ,ןעּבײרטרעֿפ ּוצ ןעיקַארט ןוֿפ רעסרעּפ יד טלָאװעג



 טֿפַאשרעה יד ןעמּוקעּב ּוצ ;טֿפאשטכענק רעשיטַאיוַא ןוֿפ ,םעגערּב עשיטַאיזַא יד ףױא
 , רעּפיק לעוניא סָאד נּוא םירצמ נּוא ,םי ןעשידנעלעטימ ןוֿפ לייהט:חרומ םעד ףיֹוא
 : ,הכּולמ רעשיסרעּפ רעד ןוֿפ ןעסיירּוצּבָא

 ןעגינייארעֿפ ךיז ןעלָאז ןילַא ַאטרַאּפש טימ ןעהטַא וליפא גּוא ןעֿכירג עלַא זַא

 טּפיוהרעּביא ךיז טָאה ַאטרַאּפש ; ןעטרַאװרע ּוצ ןעװעג טינ זיא ןערהיֿפ וצ םיוא סםָאד ידּכ
 יד ןיא םָאװ םעד ןעגעג טריטסעמָארּפ טינ ּוליִפא נּוא ,ןעטייװ ןוֿפ ןעמלַאהעג
 ,גנּורהיֿפ יד ןעמּונעגרעּביא ןעהטַא טָאה ,רעסרעּפ יד טימ ןענעירק עגידרעטייוו
 ןענייזס ןעֿבלעװ ךָאנ ײדנּוּב:םיִא םעד ןעסילשּבַא ןעזָאלעג ּוצ גיהּור טָאה ַאמרַאּפש
 עֿבלעװ ,סעגערּב יר ּיֿפ רענהָאװנייַא יד נוא ןעלזניא יד ןעהטַא וצ ןענַאמשעג ּוצ
 א .רעסרעּפ יד ןוֿפ ןעטילעג ןעטסיימ םַא ןעּבָאה

 רענײמעגלַא רעד ןיא ןעלהָאצ טֿפרַאדעג ןעּבָאה ןעדנעגעג עטערניּברעֿפ יד
 ןיא ייז ןענייז רעטייוו ,רהָאי ַא (לעּבּור 980,000 ןוֿפ ךרע'נַא) טנעלאמ 460 עסַאק
 גוא ,ןרעדנַא ןוֿפ רענייא גיגנעהּבאנוא ,ןעוועג ןענייז יז יװ ,ןעּבילּבעג גנידצלַא
 ןענייז דנּוּב םּוצ .גנּורהיֿפ רעייז ןיא ןעשימ ןײרַא טרָאטעג טינ ךיז טָאה ןעהמַא
 =עּב רעײז שטָאח ,סָאדָאר נּוא סָאק ְךיֹוא םימבש עשינָאי יד ץּוח ַא ןענַאטשעג ּוצ
 םַאהעג טָאה דנּוּב ןּוֿפ גנּורהיֿפ יד .רעירָאד יד ןוֿפ טמַאמשענ טָאה גנּורעקלעֿפ
 םסייה רַאֿפרעד ,סָאלע ר לעזניא םעד ףיֹוא ןעוועג זיא עסַאקסעדנוּב יד ,ןעהטַא
 סעריטםירַא :טרהיֿפעגֿכרּוד ןעּבָאה דנּוּכ םעד ."רעש'סָאלעד רעד, : דנּוּב רעד -

 תֹומחלמ ערעטעּפש יד טרהיֿפעג דיֹוא טָאה רעֿבלעװ ,ןָאמיק ןּוז סע'סידַאיטלימ גּוא
 : .רעסרעּפ 'ה טימ

 ןיא ,ןָאמירטס ייּב נּוא ,ןֹופצ ןייק טעדנעוועג ךיז ןַאמיק טָאה לָּכ-םָדֹוק
 ןעּבירטרעֿפ , גנּורעקלעֿפעּב רעשימייה רעד ןוֿפ עֿפליה רעד טימ ,רע טָאה ,ןעיקַארט
 ענעמּונעגנייַא םָאד ,ןעמּונעגניֵא םענָאסרעח רע טָאה םעד ץוח .רעסרעּפ יד
 = .ןעטסינָאלָאק עשינעהטַא יר ןעלייהטּוצ רע טגעלֿפ דנַאל

 עשיֿכירג יד ןּוֿפ רענהָאװנייַא יד ןרעטנּומּוצֿפיוא טריּבָארּפ טציא טָאה ןָאמיק
 , ןערהיֿפסיֹוא טנעקעג טינ רָאג רעּבָא טָאה רע ,סענערּב עשיטַאיזַא יד ייּב טרָאמש
 ?לעטימ ןוֿפ לייהט:חרזמ םעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא עטָאלֿפ עשיסרעּפ יד גנאל יװ
 .עטָאלֿפ רעשיסרעּפ רעד ןעגעג טעדנעוועג ךיז ןעּבָאה רענעהטַא יד . םי םעשידנעל
 עשיסרעּפ טרעדנּוה ןעמונעג ּוצ ןעֿבירג יד ןעּבָאה רעסַאװ ץףיוא טֿכַאלש ַא ןיִא
 ןָאמעגנָא יז ,ןעמַארלָאס עשיֿבירג טצעזעגנירַא ןָאמיק טָאה ןעֿפיש יד ןיא . ןעֿפיש !
 ךיז טֿפישענּוצ רעסרעּפ יד ןּוֿפ דנײרֿפ סלַא טש'רמולּכ גּוא ,רעדיילק עשיסרעּפ ןיא

 יז טָאה ןעמ זַא ךיז טהעטשרעֿפס ;ןָאדימרייא ןיא -- רעגַאל ןעשיסרעּפ םּוצ

 ענענָאטעגרעּביא יר נּוא ,לַאנגיס ַא ןעּבעגעג רלאּב טָאה ןָאמיק . דנײרֿפ יו ןעמונעגנָא

 8 ב"ח ,עטֿכישעג-טלעװ ידו



 / ,עטכישעג:טלעוו יד

 ..(465) רענַאל ןעצנַאג םעד ןעמונעגנייַא גּוא רעסרעּפ יד ןעלַאֿפעּב ןענייז ןעֿבירג
 ,שוָאלעגּוצ טינ ּביור ּוצ ןַאמיק טָאה ליח ןייז

 ,=נּוא ןעּביֹוהעגנָא ײדנּוּב, ןיא ךיז ןעּבָאה סנָאמיק תֹונֹוחצנ עסיורג יד ךָאנ
 .ןעלעיצ עניז ןעגנַאלרעד ּוצ טֿבװעג טָאה עטעדניּברעֿפ יד ןּוֿפ רערעדעי ,ןעהור
 ' ,ןעסערעטניא ענײמעגלַא יד טימ טמיטשעגנייַא טינ ןעּבָאה 01 ,ןעסערעטניא גּוא
 ,תֹובולמ עטערניּברעֿפ יד .ןעליטשּוצנייַא טײהנעדירֿפוצנּוא יד טהימעּב ךיז טָאה ןעהטַא
 ןוֿפ ןעמערטסיֹורַא טלָאװעג טציא ןעּכָאה עֿכלעװ ,םאזעהט דא םָאסקַָאנ
 .זיא ,"רנּוב רעש'םָאלעד , רעד .טֿפָארטשעּב גנערטש ןעהטַא .טָאה ,(469) יידנוּב,
 .עטעדניּברעֿפ יד רעּביא ןעהטַא ןוֿפ טֿפַאש רעה ַא ןײװֿכַאלסיּב ןערָאװעג ָאולַא
 .ןעװעג ןענייז'ס ג עֿבלעװ ןיא (סאקצניּפ) ןעקריצעּב 9 ןּוֿפ ןענַאטשעּב ןענייז עטעדניּברעֿפ יד

 טלהיֿפעג רהעמ ץלַא יז ןעּבָאה רעמײװ סָאװ .תֹוכּולמ עשיטדָאטש נוא טדָאמש 0
 , רעּבירַא עסַאקסעדנּוּב יד ןעהטַא טָאה 454 רהָאי ןיא ,ךיז רעּביא טֿפַאש-עה סנעהטַא

 ןוֿפ , גנוטסעֿפ יד זיא סָאד) ,םילָאּפ ַארק ַא ןיא ,ןעהטַא ןייק סָאלעד ןוֿפ טרהיֿפעג

 58 .ןעהטַא ןעגעג רענַאטרַאּפש יד יײּב הָאְנִק טקעװרע טָאה םעלַא סָאד , (טדָאמש

 רהָאי ןיא ,ענַאל רערעװש ַא רהעז ןיא ןענוֿפעג טלָאמעד ךיז טָאה .ַאמרַאּפש
 םעדֿבָאנ ךיילג נּוא ,שינרעטיצדרע'נַא ןוֿפ ןעטילעג לעיֿפ רענַאטרַאּפש יד ןעּבָאה 4

 , ןעינעסעמ טימ --- לָאמ עטירד סָאד ןָאש -- ןעטלַאה המחלמ טֿפרַאדעג ײז ןעּבָאה

 . רענַאטרַאּפש יד ,ןעמּונעגנײא רעינעסעמ יד עב םָאה םּומַאדיחרַא ךלמ רעד
 ןענעק ןילַא ליח רעײו םימ ןעלעװ ײז ּביֹוא ,קֶּפְסֶמ קרַאמש ןעװעג רעּבָא ןענייז
 טעדנעװעג םּורַאד ךיז ןעּבָאה ײז .ַאמַאטיא גנוטסעֿפ יד ןעמענניַא ןעצנַאג ןיא
 ןיא גנולמַאזרעֿפ:סקלַאֿפ רעד ףיֹוא ,ןעֿפלעה ײז לָאז יז ,ןעטעּבעג נּוא ןעהטַא ּוצ
 נּוא עטּבילעּב יר ןענײז ,גַאלשרָאֿפ סַאטרַאּפש טלעדנַאהעּב טָאה ןעמ ּואו ,ןעהטַא
 םעד ןענעג ןעװעג ,סעלקירעּפ א םעטלַאיֿפע וי עטמהירעּב
 טָאה ןָאמיק .ם'נעהטַא אנש ַא רַאֿפ ַאטרַאּפש טנעֿבערעג ןעּבָאה יז ; גַאלשרָאֿפ

 טָאה רע גוא ,רענַאמרַאּפש יד עֿפליה ןעקיש לָאז ןעהטַא זַא ,גיהטָאנ רַאֿפ ןענוֿפעג
 ןעגעג רענַאטרַאּפש יד ּוצ ליה םעניילק ןיז טרהיֿפעג טָאה ןָאמיק ,םרהיֿפעגסיוא

 :רײרסיוא םעד טימ ,ןעמּונעגנָא םינ רעּבָא םהיא ןעּבָאה רענַאמרַאּפש יד ,ַאמַאטיִא

 -םּוא ךיז ןעּבָאה ליח ןייז טימ ןָאמיק ; ײעֿפליה ןייק םינ ןָאש ײז ןעֿפרַאד רעטציא;
 ךרּוד טגיריילעּב קרַאטש ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה רענעהטַא יד .םייה ַא קירּוצ טרהעקעג
 עשיֿבירג ערייּב יר ןעשיוװצ הֶאְנִׂש יד :ליח רעיײז טימ ךיז ןעמהענעּב סַאטרַאּפש
 , ןעֿבָארּבעגסױא טָאה תֹובּולמ;

 יי



 115 , גַאּפָארײא ןוֿפ הלּפמ יר .ןעהטַא ןיא ןעײטרַאּפ יד . טײקֿבילנַאזרעּמ םיןָאמיק -

 ןעהמַא ןיא ןעטַארקָאמעד יד רַאֿפ ןעװעג טּוג זיא ַאמרַאּפש טימ תֹקֹולְחַמ יד
 ,ןןָאמיק טלהיֿפעג םע טָאה עלַא ןוֿפ רהעמ .ןעטַארקָאטסירַא יד רַאֿפ טינ רעּבָא

 רעּבָא רעסיורג ןיק טינ ,טַארקָאטסירַא רענעריוּבענ ַא ןעװעג זיא ןָאמיק

 ןעװעג ,ןעצנוק ןָא ,ךַאֿפנײא טרהיֿפעג ךיז טָאה רע .,רענדער רעניטֿפנינרעֿפ ַא
 ןענעקרער ּוצ ןעװעג זיא ןעוהט ןיא ןערײר ןייז ןיא .שנעמ ריִתָמָאנַא גּוא םּונ ,דלימ
 םעד טלעֿפעג נּוא קורדנײא ןעמּונַא טֿכַאמ עֿכלעװ ,רּוטַאנ עשיטַארקָאטסירַא ַא

 רע נּוא ,ןעהטַא ןיא ןעמָאנ ןעסיֹורג ַא טֿכַאמעג םהיא ןעּבָאה תֹונֹוחצנ ענייז . קלָאֿפ
 ןַאמ רעטסֿבײר רעד ןעװעג ךיֹוא זיא רע ,דנַאל ןיא סולֿפנײא ןעסיֹורג ַא טַאהעג טָאה

 טימ ןעהטַא ןעצטוּפּוצסיֹוא ףיֹוא טֿכַארּבעגסיוא רע טָאה דלעג ןייז . ַאקיטַא ןיא
 :ּוצרעטנּוא --- תובדנ ףיֹוא נּוא , ןעֿכַא=טסנּוק ענעדישרעֿפ טימ נּוא ןרעיומ .ענייש

 =עג םהיא ןעמ טָאה ןעהטַא ןיא . טייל עמירָא יֹוזַא גּוא רעלטסניק עמירָא ןעציטש
 מימ טּבעלעג טָאה ןָאמיק .טדָאטש ןוֿפ ,ןָארטַאּפ ,רעצטיש םעד רַאֿפ ןעמלַאה
 טסייג סער ןיא נּוא ,רעסרעּפ יד רעּביא תֹונֹוחצנ יד ,רעטַאֿפ ןייז ןּוֿפ ןֹורָּכַו םעד
 , קיטילָאּפ ןייז טרהיֿפעג רע טָאה

 טקוקעג טָאה עטשרע יד ,ןעײטרַאּפ יװצ טלעקיװטנע ךיז ןעּבָאה ןעהטַא ןיא
 םּורַאד נּוא ,ס'נעהטַא לעיצ ןעטסֿכעה םעד ףיֹוא יװ רעסרעּפ יד טימ געירק ן'ףיֹוא
 ןעּביײלּב ןעינַאמָארעקַאל טימ רנּוּב רעד ְךיֹוא נּוא ןעסינמלעהרעֿפ עטלַא יד ןעֿפרַאד
 יד .ןָאמיק ןעװעג ויא ײטרַאּפ רעגיױָאד רעד ןּוֿפ רערהיֿפ רעד -- רעהירֿפ יװ
 :םיֹוא רנַאלנעֿבירג ץנַאג רעּביא ס'נעהטַא טֿכַאמ יד טלָאװעג טָאה ײטרַאּפ עטיײװצ

 םער ןענעג ןעװעג זיא יז ;ןעלקיװטנע רע טייוו עיטַארקָאמעד יד נּוא ןעטיירּב -
 סעלקירעּפ ןעװעג זיא ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רערהיֿפ רעד -- ןעינַאמָאדעקַאל טימ דנּוּב :

 ,םַאּפיטנַאסק ןּוֿפ ןוז רעב
 ןוֿפ ןֹוחְצִנ םעד ײּב םיִרֹוּכִנ יד ןוֿפ רענײא ןעװעג זיא סַאפיטנַאסק ו
 --- רעטָאֿפ ם'נָאמיק --- סעסעדַאיטלימ אֵנֹוש רעטשרע רעד ןעװעג זיא רע ,"עלַאקימ;

 רֹובָּכ נּוא תֹונֹוחצנ ס'נָאמיק ,ךיז ןעשיוװצ .םיִאְנׂש-םַד ןעוװעג ךיֹוא ןעניײז ןיז ערעײז
 ןענעג ןעװעג זיא רעֿבלעװ ,םעטלַאיֿפע .םרעגרעעג רהעו ן'סעלקירעּפ ןעּבָאה

 גּוצ רעד זַא ,טציא .תַחַא-דַי ץסעלקירעּפ טימ ןעװעג זיא ,ַאמַאטיִא ןייק גוצ
 ,ןע'נָאמיק ףיֹוא םַעַּכ ןיא ןעװעג זיא קלָאֿפ םָאר גוא ,ןעּבעגעגנײא טינ ךיז טָאה
 -רעּביא ןעצנַאג א ןעלָאז עֿבלעװ ,ןעצעועג עֿבלעזַא ןערהיֿפֿכרּוד טנעקעג יז ןעּבָאה
 ,ןעײטרַאּפ יד ןוֿפ טֿכַאמ יד גּוא ענַאל יד ןעשרערנַא

 ,טֿכַאמ יר ןעמַארקָאטסירַא יד ןוֿפ ןעמהענוצ םלָאװעג יז ןעּבָאה לַּכ-םֶדֹוּק = +
 רער זַא ,טרהיֿפעגסיֹוא ןעּבָאה יז .גַאּפָארײא רער א יז א עֿכל
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 ןענַײז ײז .עדניײמעג-רעגריּב רעד ןוֿפ םיִרֵבֲח 6,000 ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא "ַאעילעה, יר
 םירבח 500 ּוצ (ןיִרייֵּתְּ ןעירעטסַאקיד ענערישרעֿפ 10 ןיא טלײהטעגניֵא ןעװעג
 ךעװ לַאֿפ םעד ףיוא ןעמַארידנַאק ןעװעג ןענייז 1000 עגירּביא יד ,רערעדעי ןיא
 טציא ןעמ טנעלֿפ עגַאלקנַא יר .םירבח יד ןּוֿפ רענייא טלהעֿפעגסױא טָאה םע
 יז ;ןיטָּפְׁשַמ טרָאמעג טינ ןײלַא רעּבָא ןעּבָאה ײז ,ןעטנָאֿכרַא יד ןעגנַאלרעד ךיוא
 ,ןעירעטסַאקיר 10 יד ןוֿפ רענייא ּוצ ןענַאלקנַא יד ןעּבעגרעּביא טֿפרַארעג ןעּבָאה
 ןעמענּוצנָא טינ טֿכער סָאד טַאהעג טָאה ַאילע ה יד .טפשמעג ןעּבָאה ייז גּוא
 ןעצעזעג יד ןענעג ןעװעג ןענייז ײז ּביֹוא , גנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ רעד ןּוֿפ עסילשעּב יד
 ןעלעװ ײז זַא ןערעװש טֿפרַאדעג ןעּבָאה ײַאילעה, רער ןוֿפ םירבזו יד ,דנַאל ןוֿפ
 ןוֿפ דנעה יד ןיא ןהעגרעּביא לָאז רנַאל ןרעּביא טֿפַאשרעה יד זַא ,ןעזָאלרעד טינ
 רערָא (עיֿכרַאגילָא) ןעילימַאֿפ עגינייא ןוֿפ רנעה יד ןיא רעדָא (ךרַאנָאמ) ןעשנעמ ןייא
 =ס קלָאפ רער ץּוחַא טֿפַאשרעה ןימ רעדנַאנַא ןעלקיווטנע טּפיוהרעּביא ךיז לָאזס
 ,טֿפַאשרעה

 רעטָאֿפ רעײז סָאװ יד זַא ,טרהיֿפעגסיֹוא ןעּבָאה סעטלאיֿפע נּוא סעלקירעּפ
 ןייק ןעסייה טינ ןעלָאז ,רענעהטַא ענעריֹוּבעג ןייק ןעװעג טינ ןענייז רעטּומ רעדָא
 =ויּב יד ןוֿפ לייהט רעטירד ַא טָאה ,ץעזעג םעיינ םעד ךרּוד ,רע גרי ּב עשינעהטַא
 ןַא טיצ רעד ןוֿפ .טֿכער:רעגריּב ערעײז ןערָאלרעֿפ רעגריּב עשינעהטַא עגירעה
 ענייר ןוֿפ ,הָרְבֶח ענעסָאלשעג ַא יװ םּוהטרעגריּב עשינעהטַא סָאר ףיוא םערמ
 ,ןעטנעמעלע ערמערֿפ ןָא רענעהטַא

 :מימרעד ענייא ,ןעצעזעג עינ יר טימ ןעדעירֿפּוצ ןעװעג ןענייז ןעשנעמ רךַּס ַא
 ןעמ סָאװ טימרעד ערעדנַא ; תֹוריִכְׂש ןעמּוקעּב ןעּבָאה ַאעילעה ןוֿפ םירבח יד סָאװ
 עטסגיטֿכיװ סָאד נּוא ; ןערעטַאעט ןעֿבזעּב ּוצ טײקֿבילגעמ יד ןעּבענעג יײז טָאה
 =עגנייַא יד .עטָאלֿפ ןיא טסניד רערעגנייל רעד רַאֿפ טלָאצעג טָאה ןעמ סָאװ ,זיא

 ןעסיֹורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,לרוג יּפ לע טלײהטּוצ ןעמ טָאה רעדנעל ענעמונ

 רהיא ךָאנ טנעקעג ןעהטַא טָאה םעד ץּוח ,רעגריּב עשינעהטַא יד רַאֿפ הטרעוו
 יר טָאה יֹװַא טֶא .עסַאקסעדנּוּב םער ןוֿפ רלעג םעד טימ ןעצטּונעּב ךיז שנּואוו
 ןּוֿפ רערהיֿפ רעד ,ןָאמיק ,עשיטַארקָאטסירַא יד טגיזעּב ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד
 ןּוֿפ ןערָאװעג ןעּבירטרעֿפ םּומזיקַארטסָא ךרּוד זיא ,ייטרַעּפ רעשיטַארקָאטסירַא רעד
 .(460) רנַאל

 םירצמ זַא ,459 רהָאי ןיא .ןערָאװעג ץלָאמש רהעז ךיז ייּב טציא זיא ןעהטַא
 ּוצ ליח רעייז טקישעג רענעהטַא יד ןעּבָאה ,ךלמ ןעשיסרעּפ ןיא ןעוועג דַרֹומ טָאה
 ןיא ךלמ ןעשיסרעּפ םעד ןערהירנָא ךרּודַאד נּוא ,םירצמ ןיא םידרֹומ יד ןעֿפלעה
 יב טֿכַאלש רער ןיא .רהָאי םקעו טרעיורעג טָאה געירק רעד .אָפּוג דנַאל ןייז
 ןּוֿפ ךלמ םעד ;ןעװעג ַחֵצִנְמ רעסרעּפ יר ןעּבָאה םיטיּפָאזָארּפ לעזניא םעד
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 יד ,ןעגנַאהעגֿפױא גּוא ןעגנַאֿפעג ןעמונעג יז ןעּבָאה ,סָאר ַאניא ,,םידרֹומ יד -
 יי * ,םײהַא טרהעקעגמּוא תֹונויזּב טימ ךיז ןעּבָאה רענעהטַא -

 הטנירָאק .םיאנֹוש םנעהטַא ןוֿפ הטּומ םעד טקרַאטשענ טָאה הָלָּפַמ יד
 ןענייז --- דנוּב עי םּוצ טערהעג ןעּבָאה עֿכלעװ-- ַאניגע גוא

 =ַאק טָאה ןעהטַא .(459--454) ןעהטַא םימ א המחלמ סיֹורַא עטשרע יד
 טֿכַאמעג רענעהטַא יד ןעּבָאה לייוורעד .טרעגַאלעּב ַאניגע גּוא ןעמונעגנייַא הטניר
 --- ןעהמַא ייּב סָאװ --- םּואייריּפ ןעֿפַאה םעד טימ ןעהטַא ןּוֿפ גנוטסעֿפ ןעסיורג ןייַא
 ןעגיטסעֿפעּב סָאר . (456) םּורַא נּוא םּורַא דנַאװ עקרַאמש ַא טיֹוּבעגסיוא ןעּבָאה נּוא
 ןעגעג ןעצטיש ּוצ ךיז ידּכ -- לעיצ רעדנַאנַא ךָאנ טַאהעג טָאה ןעֿפַאה רהיא גוא ןעהטַא

 ,ַאמרַאּפט
 טגיריילעּב ןעּבָאה רענַא'טרַאּפש יד ּואוו -- ַאמַאמיא ייּב הֶׂשֲעַמ רעד ךָאנ

 לעיֿפ ,םיאנֹוש ןערָאװעג ןעהטַא טימ ַאטרַאּפש ךיז ןענייז --- ליח עשינעהטַא סָאד
 =ער םּוצ ןענַאטשענּוצ נּוא דנּוּב ןעשיזענָאּפָאלעּפ ןוֿפ טנַאוטנע ךיז ןעּבָאה טדָאמש
 ןיא -- ןערָאװעג רעקרַאטש נּוא רעקרַאטש ץלַא ןעהטַא זיא ךרודַאד נּוא ןעש'סָאל
 ַאמרַאּפש נּוא עיטַארקָאמעד יד טציטשעג םּוטעמּוא טָאה ןעהטַא ,אפּונ דנַאלנעֿבירג
 =עג טָאה ַאמרַאּפש זַא 458 רהֶאי ןיא טֿבַאמעג ךיז טָאה ּוצרעד ;עיטַארקָאטסירַא יד
 עניטרָאד ןעשיווצ געירק ַא ּבעיליצ -- דנַאלנעֿבירג:לעטימ ןייק ליח רהיא טקיש
 םלעטשענּבָא ךיז טָאה ליח סָאד גּוא --סיקָאֿפ תוא םירא ד :ןעדנעגעג ייווצ
 המחלמ רהיא טימ ןעלעװ יי זַא ,ַאקיטַא ןעקָארשעג בוא ,ןעיטָאעּב ןיא
 =רַאטש סָאװ ךיז גיהמענ רַאֿפ ןענוֿפעג ןעהמַא טָאה םעלַא םעד ּבעילּוצ -- ןעטלַאה
 רערערעי רּונ עא בעט א טינ וליפא ךָאנ טָאה געירק רעד ,ןעניטסעֿפעּב ּוצ רעק
 .ןעֿכערּבסױא ןעֿביג ןיא טעװ רע זַא טלהיֿפעג טָאה
 =ַאמ ייּב ןעּבױהעגנַא געירק םער סעלקירעּפ טָאה 498 רהָאי ןוֿפ טסּוגױא ןיא }

 : ,הלּפמ ַא טַאהעג רעּבָא טָאה רע ,ַארנַאצ
 םרהיֿפעגנא סיר קָאל נּוא םיקָאֿפ ,ןעיטָאעּב טָאה געירק םעניילק םעד ךָאנ

 ַאניגע ;רנּוּב ןעש סָאלעד םּוצ ןענַאטשענּוצ נּוא ןעצעזעג עשיטַאדקָאמעד ךיז יב
 -=.--- === +ןעהמַא ןוֿפ ןערָאװעג ןעמּונעגנייא ךיֹוא 457 רהָאי ןיא זיא

 -ָאמיק ,ןערָאװעג טליטשעגנייַא ןעניז ןעהטַא ןיא תֶקֹולְחַמ עטסגינײװניא יד
 םהיא טימ טָאה סעלקירעּפ ; ןעֿפורעג קירוצ קלָאֿפ עשינעהטַא סָאר טָאה ןעצ
 =ניא ןעלָאז ןעֿכירג עלַא זַא -- רענעלּב ענייז ּוצ ןעװעג םיִּכְסַמ נּוא טֿכַאמעג םֹולָׁש .
 ןַאלּפ ַאזַא ןעדהיֿפוצסיֹוא ידּכ רעּבָא .ןעיסרעּפ טימ ןעטלַאה המחלמ ןהעג םענײא ! 
 עשיֿבירג עלַא וא טֿפרַארעג טָאה ןעמ ,הָמּנסַה ; ןעװעג גינעװ זיא
 2 .ןייז םיּבסמ ּוצרעד ןעלָאז טרָאטש 0

 ןעיסרעפ טיט געידק ַא ןעּבײהוצנָא טַאהעג אָרֹומ ּביֹוהנָא ןיא טָאה ןַאמיק שטָאח =

 6 יא : , יע

 ר 1(, בי

 54 י װ : 4 2 היא

 לי יי יי ישי : שי יי
 יא לי יי עי רעדט ר ייריד רזי ישי רירטטאי ,,טיט יאיר ראביי טי א



 ' ןעטלַא ןייז ןוֿפ ןעגַאוטנע ּוצ ךיז ןעוװעג רעװש ךָאד םהיא זיא עֿפליה סַאטרַאּפש ןהָא
 .449 רהָאי ןיא רּונ ,ןעיסרעפ טימ ןעּבײהעגנָא געירק םעד טָאה רע ,ןעקנַאדעג
 רעפיק לעוניא םער ףױא ןַאטיק טרָאמש יד טרעגַאלעּב טָאה רע תַעַׁשְּ
 , ייּב ןֹוחצנ ןעסיֹורג ַא ךָאנ ךיז טָאה עמָאלֿפ ןייז נּוא ,ןעּברָאמשעג רע זיא (ןרעּפיצ)
 רעד טנירנעעג ךילטנעגייא ךיז טָאה טימרעד .םייהַא טרהעקעגמּוא סימַאלַאס
 ,ןערָאװעג ןעסָאלשעג טינ זיא םולש ןייק שטָאח , געירק רעלַאנָאיצאנ

 יד .אָפּוג דנַאלנעֿבירג ןיא געירק ערעווש ַא ןעּביֹוהעגנָא ךיז טָאה ןעֿכיג ןיא
 עגנָא נּוא ןעּבילקעג ןעמַאװצ ךיז ןעּבָאה ןעטַארקָאטסירַא ענעּבירמרעֿפ עשיטָאעּב
 .עיטַארקָאמעד עניטרָאד יד טציטשעג טָאה עֿכלעװ ,ןעהטַא טימ המחלמ ַא ןעּביֹוה
 =ַאלשרעצ ןעצנַאג ןיא ליח עשינעהטַא סָאד זיא ,ַאיינָארָא ק ייּב טֿכַאלש רעד ןיא
 ַאיֹוביִא תא ןעיטָאעּב ,ַארַאגעמ זיא םעדֿכָאנ ךיילג .ןערָאװעג ןעג
 - רעגנּוי רעשיטרַאּפש רעד .ןעהטַא טזָאלרעֿפ נּוא דנּוּב ןעש'סָאלעד ןוֿפ ןעטערטעגסיֹורַא
 טָאה םעלקירעּפ .ַאקיטַא ןייק ןיירַא ליח ןיז טימ זיא סָאקינַאָאטסיילּפ ,ךלמ

 בוא דלעג טימ טֿפױקעגרעטנּוא סָאקינַאָאטסײלּפ טָאה רע ; טעטערעג ןעהטַא ךָאד
 ּוא ןעמּונעגנייא רלַאװעג טימ רע טָאה ַאיֹוביִא ;םײהַא קירּוצ ןעניוצעגּבָא טָאה רע
 םֹולש ַא טֿכַאמעג רע טָאה ַאטרַאּפש טימ נּוא ַאקיטַא רעטנּוא גינעהטרעטנּוא טֿכַאמעג
 םימ רנוּב ןוֿפ ןעגָאוּבָא טּומעג יײּברעד רעּבָא ךיז טָאה ןעהטַא .רהָאי 30 ףיֹוא
 ַאיַאחַא גּוא ַארַאגעמ ,םירקָאל ,םיקָאֿפ ,ןעיטָאעּב ,דנַאלנעֿבירג ןיא תֹובּולמ ערעדנַא
 עלַא ןוֿפ -- זא ַאיעטַאלּפ רּונ ,דנּוּב ןוֿפ ןעסָאלשעגסױוא ןערָאװעג ָאולַא ןענייז
 ,ןעהטַא ןעּבילּבעג יירט ---דנַאל ןיא תֹוכּולמ עשיֿבירג



 . לעטיפאמ םעטרעיפ

 .ןעהטא ןיא טייצ:עהמילּב יד = | יש

 גּוא לּוש ןיא גנוהיצרע יד . ןעיורֿפ יד ןוֿפ עגַאל יד א עשינעהטַא סָאד
 =רעּפ םעלקירעּפ . תוכאלמ יד נּוא לעדנַאה רעד . גנורעקלעֿפעּב עשינעהטַא יד , ליה

 .עטעדניּברעֿפ יד ּוצ סנעהטַא סינעטלעהרעֿפ סָאד נּוא קיטילָאּפ סעלקירעּפ , טײקֿבילגַאז -
 { ,טסנּוק :דנַאטשּוצ רעגיטסייג רעד .ליח סָאד .ןעסנַאניֿפ יד גּוא ןָאיצַאזינַאלָאק יד
 . עידעגַארט יד . סעלקָאֿפָאס . םָאלישע ,ַאמַארד סָאד ,רַאדניּפ , קיריל יד ,עיױעַאּפ

 . רעקירָאטסיה יד , עזָארּפ - ערעב יד ו
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 ןיא עטסֿבילקילג יד ןענייז ,ןעםילש םלש ן'ךָאנ רהָאי ןהעצ עמשרע יד 2 ר
 { רעד רַאֿפ הטרעוו ןעגיטֿכיװ ַא רעּבירעד טָאה עֿבָאּפע עניילק יד .ןעּבעל ןעשיֿכירג
 - .טּפױהרעּביא עטֿבישעג רעֿבילשנעמ רעד רַאֿפ נּוא עטֿבישעג רעשיֿבירבי

 ' ןיא טריסערעטניארעֿפ ןעװעג זיא ןעהטַא ןיא רעגריּב רעֿכילנהָאװעג רערעי
 זיא םע ;רעגייּב ַא רע זיא לָּכ-םֶרֹוק זַא :טסּואװעג טָאה רערעדעי 2 רעד
 ' ,טיֹוּבעג ןייש גּוא ךייר ןעװעג ןענייז רעזייה עשילהק עלַא זַא ,שיטסירעטקַארַאֿכ רהעז
 =רע רעד טימ .טצופעג טינ נּוא ןילק ןעװעג ןענײז תֹוריד ענענייא יד זַא תַעַּב
 יֹזַא רּונ ;ַאמרַאּפש ןיא יו רהעמ ךָאנ ןעמּונרעֿפ ןעהטַא ןיא ךיז ןעמ טָאה גנוהיצ
 "רעד ןוֿפ הָלּועָּכ עשילַארָאמ ,עלרע יד טלהעֿפעג ָאר ךיֹוא טָאה יֹזַא טרָאד יװ
 - ךױ טָאה ױ ּביֹוא ,ןַאמ ןוֿפ רעגירדינ ןענַאטשעג זיא יֹורֿפ יד .גנוהיצרע םרעטומ
 / יר ןענעג נּוא תֹודָמ יד ןענעג ןעכערּברַאֿפ ַא ןעוועג סָאר זיא ןערליּב טלָאװעג
 ײענַא ףיֹוא ,ןערָאלרעֿפ ןעמָאנ ןעטּוג רהיא םעדֿכרּוד טָאה יז נּוא קלָאֿפ ןוֿפ םיִנָהְנַמ
 - רונ ןעּבָאה ןעױרֿפ ,ענעסַאלעגסױוא'נַא ףיֹוא יװ טקּוקעג ןעמ טָאה יורֿפ רעטערליּב
 ,?םעטָאג רער .ןעגָאז תֹוליִפְּת נּוא ןעגניירּב תֹונְּבְרִק ,םּורֿפ נּוא טּוג ןייז טֿפרַארעג
 20 .ןעּבעל רעייז ןיא ןעגָארמעגנירַא תּויח לעסיּב ַא טָאה טסנעיד

  ןעּבָאה טרָאר ,ןירַא לּוש ןיא ןהעג ןעּבױהעגנָא רעדניק יד ןעּבָאה גנּוי רהעז 5
 עטסגיטֿכיװ סָאד .ערטיצ ַא ףיֹוא ןעליפש גּוא ןענעֿכער ,ןענעײל , ןעּבירש טנרעלעג ײז = -

 . ןעמ טָאה סעלַא ןוֿפ רהעמ .רעמָאה ןעװעג זיא טנרעלעג טָאה ןעמ םָאװ ךפ
 . 416 םּוצ ויּב םליהטנעטסערג טרעיֹודעג טָאה עי סָאד סא טנרעל עג

 ';עגנָא ךיז ןעּבָאה -- טציא ןעדײר רימ עֿכלעװ |
 וי



 ַו

 עעעכשל נטע יד 150
 5 דתי קיל .הדי- =

 רעדָא עסינטנעק ערעֿבעה טָאה ןעמ ּואװ ,ןעלוש ערעֿכע ה ןעלקיוטנע ןעּביֹוה
 ןעטשרע ןטימ .טנרעלעג -- ןעֿבירג יר ייּב ןעסייהעג טָאה'ס יװ --- קיטסיֿפָאס
 טגידנע --- ןענעיד טוּומעג רערעדעי טָאה ליח ןיא נּוא -- לִיַח ןיא ןעמערטניירַא
 טָאה םעדֿכָאנ .,ןָאזינרַאג ןיא טסנעיד יד טרעיודעג טָאה רהָאי ייװצ .דנעגוי יד ךיז
 יד ןיא ןעמהענוצ לײהטנַא נּוא ןעֿבװעּב ּוצ טֿכער סָאד טַאהעג ןַאמרעגנּוי רעד
 -- ====== .רעגריּב רעלָאֿפ ַא רתמא'נַא רע טסייה טצעי . ןעגנּולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ

 יב רעשינעהטַא רער ןיא רעגריּב עלָאֿפ יר ןוֿפ להָאצ יד ןעוװעג זיא לֹּכַה-ַךַס
 עלָאֿפ לײהמ רעטס ערג רעד זַא ,ךױ םהעטשרעֿפס ,רנעזיומ 30 ויּב 20 ןוֿפ -
 ןעשיטילָאּפ ן'טימ ןעגיטֿפעשעּב טוּומעג ךיז ,גידנעליװ טינ ּוליִּפֲא ,טָאה רעגריּב !

 :עג עסיורג יד ןוֿפ לייהט ַא טימ גוא ,ןעטֿפעשעג עניילק גוא תובאלמ טימ ,ןעּבעל -
 ןעּבָאה ייז יװ -- "ןעקעטעמ,, רערָא 2 ןעמּונרעֿפ ךיז ןעּבָאה ,ןעטֿפעש -

 יז .טַאהעג טינ ערמערֿפ יר ןעּבָאה עטֿכער עשיטילָאּפ ןייק --- . ןעםייהעג טרָאד
 (ןָארטַאּפ ַא) ןְלְרַּמָׁש ַא ןעּביילקסיוא ךיז גּוא ,םֵמ עי ןעלהָאצ טֿפרַאדעג ןעּבָאה !

 רעגריּב יד ייּב הָנּויַח:טּפיֹוה יד ,ןעגיריהטרעֿפ יז לָאז רעֿכלעװ ,רעגריּב יד ןוֿפ
 יז ,ןעטייצ םנָאלָאס ןיא יװ טייּברַא;דרע ןייק טינ א רעד ןעװעג זיא
 ריעל: .לעדנַאה ןיילק נּוא סיֹורג טרהיֿפעג ןעּבָאה

 טרָאטש:סלעדנַאה עסיֹורג ַא ןערָאװעג זיא םּואייריּפ טדָאטש:ןעֿפַאה יד
 . םייזןֹופָצ ןיא םײרּפשרעֿפ ךיז ןעּבָאה ןעטֿפעשעג ערהיא .ןעֿפַאה:סגעירק ַא גּוא ;

 טָאה ױ .ןעיליצימ ויּב בֶרֵעַמ ןיא גוא םִיַרְצִמ זיּב םֹורָד יא םירק זיב
 ; ןעדנעגעג עשיֿבירג ערערנַא נּוא ַאקיטַא ןוֿפ ןעטקּודָארּפ ענערישרעֿפ טימ טלעדנַאהעג

 רעקסּורטע יד ייּב ןעטיּבענסיוא סָאד טָאה יז .םיִלַּכ ענרעּבלז גּוא ענעמייל טימ -
 ייּב רענהָאװנײא יד נּוא רעיליציס ,רענעילַאטיא יד ייּב ,ןעלַאמעמ ערעדנַא ףיֹוא

 ןעמ .תּואּובְּת ענעדישרעֿפ גוא ןעטקּודָארּפ ףיֹוא --- םי ןעשעייגייא ןוֿפ םעגערּב יד
 עלַא ןענייז ןעהטַא ןיא סָאװ ךרּודַאד לעדנַאה םּוצ ןעניֹוצעגּוצ .ךיוא ערמערֿפ טָאה
 :רֶא טּונ ןעװעג ויא ײצילָאּפ יד ,ןערָאװעג טֿבײלגעגסיוא ךיג םיִכּוסְכִס:סלעדנַאה
 םינ לָאזס ,טײקשלַאֿפ ןייק ןרעװ טֿכַאמעג טינ לָא'ס טיהעג טָאה ןעמ ;טריזינַאג
 : . .} ..ג ,ר גוא תֹובנְג ןייק ןעמּוקרָאֿפ

 רערהיֿפ רעד ןעװעג זיא סעלקירעפ סָאװ (445--431 ןוֿפ) רהָאי 14 יד
 ,--:=6-=.-=-=+ ג"םיוצ עשילקירעּפ יד; טסײה ,ןעהמַא ןיא הכולמ רעד ןוֿפ

 ןעמוקעּב טָאה רע .ק .8ֿ 500 רהָאי ןיא ןערָאװעג ןערָאּבעג זיא סעלקירעּפ !
 יר) קירָאטעהר ןענַאטשרעֿפ םּוג טָאה ,גנודליּב עגיטיזליֿפ ַא נּוא גנוהיצרע עטּוגַא
 ןעמוק ןעמַאװצ רעמעּפש ךיז ןעגעלֿפ זיֹוה ןייז ןיא ,קיטילָאּפ גּוא (ןערער ּוצ טסנוק
 ,העטמהירעּב רער ןעוועג זיא יז ןּוֿפ רעטסערג רער ; ןעהמַא ןוֿפ ןעֿפָאָאליֿפ עלַא
 ,סַארָאגַאסקַאנַא ףָאזַאליֿפ
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 רייד חרופ

 =קירעּפ רעדייא טַאהעג בעיל רהעמ ןע'נָאמיק קלָאֿפ םָאד טָאה ,שנעמ םלַא

 ןעֿכילרעגריּב ן'טּושּפ םעד ןוֿפ טייװ , ץלָאמש ,,גניירטש ןעװעג זיא סעלקירעּפ .ןסעל

 געװ ןייא רּונ טָאה רע ,ןעטֿפַאשלעועג ןייק טימ טריסערעטניא טינ ךיז ,ןעּבעל

 ,טלהעצרעד ןעמ .,ןעדייר טגעלֿפ רע ּואװ ,גנּולמַאזרעֿפ רעד ּוצ ּבוטש ןוֿפ : טסואוועג
 =טינ ןייק ןעגנײרּבסױרַא םינ לָאז רע זַא , ןייז לֵלַּפְהַמ רע טגעלֿפ ןעדייר ןייז רַאֿפ זַא

 ןעװעג טנערעגֿפױא טינ לָאמנײק רע זיא ןערייר םעד תעשּב ,טרָאװ סעגיסַאּפ

 נײק טָאה רע .ךיז ןוֿפ ןעגנירּבסיֹרַא טנעקעג טינ םהיא םָאה ךַאז םוש ןייק

 םהיא יא ןֹומה רעד -- ןעגנַאגעג ךָאנ טינ םהיא נּוא טָּפְנַח'עג טינ ןֹומֲה םעד לָאּפ

 :ונעגנָא זיא טרָאװ ןייז זַא ,ןעגנולמַאורעֿפ יד טרהיֿפעג יֹזַא טָאה רע . ןעגנַאגעג ךָאּ

 הֶּבֹוט ןייז ןעסיֹוא טינ זיא םעלקירעּפ זַא ,טסואוועג ןעּבָאה עלַא .ןערָאװעג ןעמ

 טָאה עיטַארקָאמעד עשינעהּטַא יד ,רעגריּב יד ןוֿפ ,דנַאלרעטַאֿפ ןייז ןוֿפ הּבֹוט יד רּונ

 רעגריּב רעטשרע רעד ;רעטקַארַאֿכ ןעשיֿכרַאנָאמ ַא ןעמּוקעּב ןפֹוא םעד ףיֹוא

 ןוֿפ ןעטֿפעשעג יר גידנעדהיֿפ .ןעליו םענעגייא ץךָאנ טדָאטש יד טרהיֿפעג טָאה

 גינעהטרעטנוא ךיז םיאנֹוש ענייז ןהעועג לֵּכ-םֶדֹוק סעלקירעּפ טָאה ,הכולמ רעד

 =רעֿפ רנַאל ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא יד רע טָאה קלָאֿפ ןוֿפ ףליה רעד טיט .ןעֿכַאמ ּוצ
 רעד ןעװעג זיא רע .ןערָאװעג רעסערג ךָאנ טֿכַאמ ןייז זיא טלָאמעד ; ןעּבירט

 ןיא זַא ,טנרָאועג טָאה רע ;ןעגעטַארטס יד ןוֿפ ןעגנולמַאזרעֿפ יר ייּב טנעדיוערפ

 טגרָאועּב נּוא םיִבֹוט-םיִמָי סקלָאֿפ יר טנעדרָאעג טָאה רע ;עהור ןייז לָאז טרָאמש

 ןעגיטכעֿפעּב :ןיא ןענַאמשעּב ןיא קיטילָאּפ ןייז .דנַאל ןוֿפ (רלענ) ןעסנַאניֿפ יד

 טָאה קלָאֿפ םָאר ,ןעלקיווטנע ּוצ רעטייוו ךָאנ טֿכַאמ םינעהטַא גּוא םי םּוצ דנַאל סָאד

 =ס על רָאנ ,םיאנֹוש ערעייז ןּוֿפ עטערניּברעֿפ ענייז ןעצטישעּב גּוא ןעמיה טֿפרַארעג-
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 =סעדנוּב רעד ּוצ ןעֿפיש ענעגייא טלעטשעגּוצ ןעּבָאה סָאמ ַאר נּוא סָאיק ,סָא ב

 ןעהטַא נּוא ,עסַאק:סעדנּוּב םער ןיא דלעג טלָאצעג ןעּבָאה עגירּביא יד ,עמָאלֿפ
 םעדֿברּוד ,דנוּב ןעצנַאנ ץ'רַאֿפ ןעֿפיש יד טגרָאזעּב ,רלעג םעד טימ ,ןײלַא ןָאש טָאה -

 ףיֹוא ןיא 449 רהָאי ןיא .עגינעהטרעטנּוא ס:נעהטַא ןערָאװעג עמעדניּברעֿפ יד ןענייז
 רנוּב ןייק רהעמ טּפיוהרעּביא לָאזס זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעּב גַארטנַא םעלקירעּפ
 עסַאק, יר ןייז לָאז ײדנּוּב ןעשסָאלער ןּוֿפ עסַאק יד} וַא גּוא ,ןייז טי
 ןעצנַאג ןיא ךיז ,ןעיסרעפ ןוֿפ עֿפליה רעד טימ ,טָאה סָאמַאס םלַא ."ןעהטַא ןוֿפ
 רעדעיוו ףּפמַאק ןערעווש ַא ךרוד , סעלקירעּפ יז טָאה , ןעהטַא ןוֿפ ןעײרֿפעּב טלָאװעג-

 שי

 =םיֹוא הכולמ עשינעהטַא יד טָאה עסַאקסעדנוּב רעד ןוֿפ ,טֿכַאמעג גינעהמרעמנוא

 =םנעיד ערעייז רַאֿפ רענעהטַא יד טלהָאצעג נּוא ,ןעֿפיש רערערּוריירד 400 ןעטלַאהעג

 ו : ,הבּולמ רעד ןיא ןעט

 ,עכלעוו -- סעינָאלָאק יד ןיא ןעצעזעּב נּוא ןעגרָאזעּב ןעמ טגעלֿפ רעגריּב עמירָא

 .?ןעיקַארמ ןיא גוא ןעילַאמיא:רעטנוא ןיא ,םי ןעצרַאװש םייּב טַאהעג ןעבָאה ןעֿבירג יד

 191 .עטעדניּברעֿפ יד ּוצ סינטלעהרעֿפ סנעהטַצ גּוא קיטילָאּפ ןייז , טײקֿכילנָאזרעּפ סעל}
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 יר .םהיא רַאֿפ טנרָאז סעֿכלעװ דנַאלרעטַאֿפ ַא ָאד זיא'ס זַא טלהיֿפעג טָאה רעדעי

 טֿפרַאדעג טסיזמּוא ןעּבָאה ,טרעהעג ְךיֹוא טָאה םעלקירעּפ עֿבלעװ ּוצ ,רעגריּב עֿבײר

 ןרעייטש טגיילעג ףיֹורַא טַאַאטש רעד טָאה םיונ ַא ןיא רּונ ; קלָאֿפ ן'רַאֿפ ןעטייּברַא

 מימ ,עסַאקסערנּוּב רעד ןּוֿפ דלעג םעד טימ ןעמּוקסיֹוא טגעלֿפ רע ,קלָאֿפ ןףיֹוא

 .רערערעי ר לי ןיא . ןעגנּולהָאצּבָא:טקרַאמ ןּוֿפ ,ןענימרעּבליז יד ןוֿפ הָמְנְכַה רעד

 , ןײרַא רעטלַא ןיא זיּב ןָא רהָאי ןעטנהעצטֿכַא ןּוֿפ ןענעיד טֿפרַאדעג

 ַײֹומ גיסיירד ויּב ןע טא טנעקעג רענעהטַא יד ןעּבָאה טיֹונ ַא ןיא

 רנעזיוט נּוא רעטייר טרעדנּוה ייווצ רנעזיֹוט ; ןעטַאדלָאס עטנעֿפַאװעּכ רעװש דנעז

 ןעמוקעּב ןעטַאדלַאס יד ןעּבָאה המחלמ תעשב .ןעגיוּב ןוֿפ רעסיש טרעדנוה סקעז טימ

 . טַאַאטש ןּוֿפ ןעסע נּוא תֹוריכש

 =עג ועּבעל ןעשיֿכירג ןוֿפ טייז .עגיטסייג יד ךיֹוא טָאה יֹוזַא עלעירעטַאמ יד יו
 ןעֿבַאמ ּוצ ןעוועג לֵרַּתְׁשִמ ךיז ןעּבָאה ,סעלקירעּפ נּוא ןָאמיק ,ןעהעילּב ןיג ןעטלַאה
 ןָאמיק .דנַאלנעֿברג ןוֿפ טרָאטש רעטסעדנעצנעלג נּוא רעטסנעש רעד רַאֿפ ןעהטַא

 םָאטַאנגילָא ּפ ,רעלַאמ ןעשיֿבירג ןעטמהירעּב םער ןעדטַא ןייק טֿכַארּבעג טָאה
 =ליּב טימ עללַאה ַא ןעלָאמסיױא טוָאלעג ןֹּבֶׁשֶח ןייז ףיוא םהיא טָאה נּוא ,סָאזַאהמ ןוֿפ
 ײןָאייועהט, לעּפמעט ןעסיורג םעד עו טָאה רע ; נעירק ןעשיסרעּפ םעד ןוֿפ רעד
 נּוא םיִניְנִּב עש'לֶהָק עלַא טצוּפעג גּוא טריצעג טָאה רע ,םיֹוּבעגסיֹוא עניילק ךס ַא גּוא
 ןעסיורג םער ןעֿפורעג טָאה א ,טקרַאמ:רעּפעט םעד טּפיֹוהרעּביא ,ןעקרַאמ
 !ףיוא םינינב ענייש לעיֿפ ןעיוּבסיֹוא טוָאלעג נּוא ,סַאידייֿפ ,רעצטינש נּוא רעיֹוּב
 טַאהענ ןעּבָאה רעסרעּפ יד עֿכלעװ ,גנוטסעֿפ רעשיטרָאמש רעד ןוֿפ גרַאּב םעד
 .רַאּפ, לעּפמעט רעד ןעוועג יא םינינב עלַא יד 1 רעטסָארג רעד .טרעמשרעצ
 ןעיירעצטינש עטסנעש יר טימ טריצעג נּוא טצופעג ןעוועג זיא רעֿבלעװ --"ןא נע הט
 עטסערג יד ןיֿפ ענייא זיא ,ןייּבנַאֿפלע ןוֿפ גוא רלָאג 6 ,"ענעהטַא, עּוטַאטס יד ; (458)
 ןעמ טָאה 439 רהָאי ןיא . ןעֿפַאשעג טָאה סַאידיֿפ עֿבלעװ ןעטייּברַא עטסנעש נוא
 שןעײליפָארּפ, : ערייּבעג עניישרערנואוו ַא םגידנעעג גנּוטסעֿפ ןּוֿפ ןעולעֿפ יד ףיֹוא
 רערעיוו סעלקירעּפ טָאה םעד ץּוח ,(טלעטשעג ןעמַאוצ ןעֿפיש 3 ןוֿפ יװ רעיֹומ ַא)
 'טניירקעּב טָאה סעֿבלעװ ,"ןָאײַאטֿכערע ,םעד ,םּוהטגילייה עשיֿבירג עטלַא סָאד .טיינעּב

 ענרעוייא יר ןענַאטשעג זיא םיִנָיְנְּב יד ןעשיװצ .גרַאּב םעד ןוֿפ טייז עגיד'ןופצ יד
 .סָאיריײּפ ןעטייּברַא עטשרע יד ןוֿפ ענייא ,ןירעֿפּפמעק ירד ,"ענעהטַא, ןּוֿפ עּוטַאמס

 זיא ןעגנּורעיצרעֿפ נּוא ןעֿפעילער ,סעוטַאטס ,םינינּב ענייש עלַא יד ּבעילּוצ
 ןעֿבײלג רהיא טינ טָאה סָאװ ,טרָאמש עטסנעש יד ןּוֿפ ענייא ןערָאװענ ןעהטָא
 'יר רעּביא ןֹוחָצִנ םעד ןֿפ ךױ טָאה דנַאלנעֿכירג ץנַאג ןיא .עטֿבישעג ; רעד ןיִא



 - ,ס;לישע .רַאדניּפ ,קיריל יד . עיזעָאּפ

 ו סע

 ןצד טָאה סָאטיילקילָאּפ ,טסנּוק יד טלעקיװטנע ,רעטײװ נוא ןָא רעסרעּפ
 ךענַאטשעּב ָאד זיא טסנוק יד ,עלּוש עשױענָאּפָאלעּפ יד ןָאיקיס ןיא טעדנירגעג
 =עגרָאֿפ םָאטײלקילָאּפ טָאה ןעטסיײמ םַא .ךַאלגנּוי ענײש:לַאעדיא ןעלָאמסיוא ןיא
 שמהירעּב ענייז ,ןעלעיּפש עשיפמילֶא יד ייּב טגיזעג ןעּבָאה סָאװ םיִרֹוּבִנ יד טלעטש
  ,ענַאוַאמַא גּוא ַאר עה ,ןעניטָאג יד : ןענייז ןעטײּברַא עטסעט

 ךיא ,םירֹוּבג עסיוװענ .ןוֿפ םיִׂשֲעַמ יד ןעגניזעּב ּוצ ,ה ,ד ,"סָאּפע, ןּוֿפ טייצ יד
 א ּבירשעג ךָאנ ןעּבָאה ,.ש .ב .צ סיוַאינַאּפ יװ ,ןעשנעמ עגיצנייא ,ײּברעֿפ
 םעד טָאטשנַא .טרעהעגֿפױא סָאּפע רעד טָאה ,םענײמעגלַא ןיא רעּבָא ,םיִריִׁש יֵניֵמ
 ': טסייה קיריל) קיריל יד טלעקיװטנע רעטציא ךיז טָאה עיזעָאּפ רעד ןיא םָאּפע
 =נעּבַאהרע נּוא גנּורעטסײנעּב רעֿפעיט ןיא ןעלהיֿפעג ענייז םיֹוא טסיג םעָאּפ רעד זַא
 ,רַאדניּפ ןעװעג ויא טיײצ רענעי ןיא רעקיריל רעטסערג רעד א ןיא םייה

 א ' ,(890--449)
 'ךעוײװוצֿפױא טֿבװעג תולּבק גוא תֹוישעמ עשיֿכירג עלַא ןיא טָאה רַאדניּפ

 .ךענײז רעטָאג יד זַא ,ןעּביױלג טינ ליװ רע . ןעקנַארעג ןעשילַארָאמ ַא גוא ןעזעיגילער ַא
 .ןוֿפ ,ײז ןוֿפ ןעֿכַאל סָאד תעגושמ ַא רַאֿפ טלַאה נּוא ,ןעניימ ערעדנַא יװ ,רעסערֿפ
 ,=טּפיֹוה ןייז ןעוועג זיא ןעשנעמ יר רעּביא .ןעלייצרעד םעטּוג רּונ ןעמ זּומ רעטָאג יִד

 * ןעטנעלַאמ עסיװעג טימ גּוא תולעמ עטּוג טימ ןערָאּבעג ןערעװ עלַא זַא ןעקנַארעג
 ּו!טסיּב ּוד סָאוו ייז :ןעװעג זיא טרָאװ םעטמהירעּב ןייז

 .+נעמ ןערעי ןוֿפ טרערָאֿפ רע , קילג ןייק ָאטינ זיא -- רע טגָאז -- טיּברַא ןהֶא
 ןיא ןעװעג ַחֵצַנְמ ןעּבָאה סָאװ םיִרֹוּבִג יד רהעז טּביױל רַאדניּפ . טיּברַא רעד ּוצ עּבעיל ןעש

 .געירק םעד נּוא דנַאלרעטַאֿפ רעייז ,סעילימַאֿפ ערעיײז ,תֹומחלמ-טלעוו עסיורג יד
 ' ,גנּוגינײארעֿפ יר רע טהעז ,תוישעמ עשיהטימ נּוא עשיטעָאּפ עשיֿבירג יד ןיא ,ןיילַא
 ' ,עטלַא סָאד ףיֹוא ךָאנ טערמ ץ'רַאדניּפ ייּב ,ןעֿבירג עלַא ןּוֿפ , גנַאהנעמַאזּוצ םעד
 טערט ןעּבעל נּוא ןעשנעמ ערהיא םימ םייצ עײנ יד , דנַאלנעֿכירג ,עשיטַארקָאטסירַא
 .ַאמ ַארד סָאד ןיא ,עמרָאֿפ רעײנַא ןיא עיזעָאּפ רער ןיא ףיֹוא

 =ָאק תא עידעגַארט :ןעלייהט ײװצ ןיא טלייהטעגנייא טרעװ ַאמַארד סָאד
 : טָאגנײװ םּוצ טסנעיד:םעטָאנ םעד ןוֿפ ַאמַארד םָאד ךיז טָאה ןעּבױהעגנָא .עידעמי

 :רעֿפ ןעגנו רָאֿכַא טגעלֿפ טָאג םעד דובכל בוט-םוי םעד תעשּב .םּויזינָאיד
 זַא , עי ןעמ טָאה (800) רעמעּפש ,םהיא רעּביא רעדעיל ענערעיש
 הּוֿפ םישעמ יד נּוא עיֿפַארגָאיּב יד טלהעצרעד רענייא ךָאנ טָאה ןעגניז םעד ץּוח ַא
 רעד ןּוֿפ תוישעמ ערעדנַא ךיֹוא טלהעצרעד ןעמ טָאה רעטעּפש ךָאנ .טָאג םעד

 ימָאה סָאלישע .ג .ר .א םימַאלַאס ײּב געירק םער ןּוֿפ יװ ,עטֿכישעג רעשיֿבירג = !
 .רעטסּומ סלַא טנייה ויּב דָאנ ןענעיר עֿבלעװ ,קרעװ עשיטַאמַארד עטשרע יד ןעֿפַאשעג = -
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 ןוֿפ ןעמוקעגסױרַא רע ויא טנייש'ס יװ ,רענעהטַאנַא ןעװעג ויא סָאלישע
 יב ןעטֿכַאלש יד ןיא ןעמּונעג לײהטנַא טָאה רע ,עילימַאֿפ רעשיטַארקָאטסירַא'נַא:
 םעד ךָאנ סָאװ םייצ יד רע טרערליש קרעװ ענייז ןיא . םימַאלַאס נּוא ןָאהטַארַאמ
 :ַאמַארד ןייז .טייצ רענעי ּוצ טסיינ ןעשיֿכירג ןעגיהורנּוא םעד נּוא ,געירק ןעשיסרעּפ
 םעמַארד עטסערג נּוא עטסעּב יד ןוֿפ ענייא זיא "סּואעטעמָארּפ רעטדיטשעגּוצ רעד;
 :נייא םָאה םּואעטעמָארּפ טָאג רעד יװ ,רע םרעדליש רהיא ןיא ,םלעװ רעד ףיֹוא
 .לעמיה ןוֿפ רע ייֿפ סָאד ןעשנעמ םער ןעגנערּב ּוצ ירּכ ,ןעּבעל ןייז טלעטשעג;
 ענערעישרעֿפ יד ןוֿפ קּולָח םעד ןעהעטשרעֿפ ּוצ ןעשנעמ םעד טנרעל םואעטעמָארּפ
 הֹיַח םהיא םנרעל רע ; (גנילהירֿפ נּוא רעמניוו ,טסּברעה ,רעמּוז) ןעטיײצ:םערהַאי
 ,,ג ,ר .א ןעֿפיש ,רעזייה ןעיֹוּב ּוצ ,ייז טימ ןעצמּונעּב ּוצ ךיז נּוא ןעמהעצ ּוצי
 טבעל'ם כל ןיא ,טָאגַא ,ועיר ַא יװ קי טרעװ סּואעטעמַארּפ
 יד ןוֿפ טֿכַאמ רעד ןוֿפ טיײרֿפע ּב ךױ טָאה רעֿכלעװ ,טסייג רעֿבילשנעמ רעד:
 ןיא ןעוועג ַחֵצַנְמ ןעּבָאה רע טָא ג עשיֿבירג יר זַא ,טּבױלג ם ָאלישע ,רעטָאג
 טנעקיילעג טָאה רע ,טלעװ רעד רעּביא ןעגיטלעװעג ייז זַא ; געירק ןעשיסרעּפ-
 :ֿפערעג יד זיא יז ייּב זַא נּוא גיטֿכעמלַא ןענייז רעמָאנ יד זַא ,םער ןיא רעּבָאי
 רעד ;טײקמַאזנײא'נַא ,דנעלע ן'מ ַא םעּפע ךיזו טלהיֿפ םואעטעמָארּפ ןיא .טייקנימ:
 רַאֿפ רעטַאג יד טיס םיירמש ןייז ןיא ,ךיז רַאֿפ ,ןייל ַא זיא טסיײג רעֿבילשנעמ-

 .ןעעדיא ענייז
 ןערָאװעג טרערלישעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא רעגישרַאסיֹורג נּוא רעסעּב

 נּוא רעטָאג יד ןוֿפ טֿכער ןייז טרעדָאֿפ רעֿבלעװ ,טסייג רעײרֿפ רעֿבילשנעמ רער
 ןעטריטשעגּוצ ןיז ןיא םהיא טָאה סָאלישע םלַא ,ןעּבעגרעטנּוא טינ ךיז ליוו; !

 , טרעדלישעג "סּואעטעמָארּפ
 ;קלָאֿפ ץטימ גנודניּברעֿפ ןיא ןעוועג ריִמָּת ןענייז םיִרָרֹוׁשְמ עשיטַאמַארד יד

 ןעוועג זיא גנירצלַא ,המרעוו ןעשירָאטסיה ןעסיֹורג ַא קרעוװ ערעייז ןעּבָאה רַאֿפרעד
 קרעו סע'סָאלישע ; ןהעהטשרַאֿפ ןענעק םע לָאז םע זַא ױזַא ,קלָאֿפ ן'רַאֿפ ןעּבירשעג;
 ןענייז קלָאֿפ ןיא טײרּפשרעֿפ רהעמ ךָאנ ,קלָאֿפ ןיא ןעוועג טײרּפשרעֿפ רהעז ןענייז-
 ,(496--406) םעלקָאֿפָאס ןוֿפ קרעװ יד ןעוועג רעטעּפש לעסיּבַא

 סָאװ ,ןעדלעה יד ,טקוקעג שרעדנַא ןעשנעמ יר ףיֹוא טָאה םעלקָאֿפָאס
 ,הָרּובְג רענעגייא רעייז ןיא לעיֿפוצ ןעּבױלג ,קרעװ ענייז ןיא רָאֿפ טלעטש רע
 . ןילַא ךיז ףיֹוא ךיז ןעזָאלרעֿפ גּוא;

 ןעּבעל ןיא לַאֿפּוצ רענעי רעדָא ,רעד יו ןעזייוועּב ּוצ ךיז טהימעּב סעלקָאֿפָאס
 רעד ךַאװש יװ נּוא ןיילק יװ ןעזייוו ּוצ ךיז טהימעּב רע ,ןעשנעמ ןיףיֹוא טקריוו
 רע טָאה םעמַארד ענייז ןיא .רעטָאג יד ןעגלָאֿפ רע וּומ רעּבירעד גּוא ,זיא שנעמ-
 ערעטַארַאֿב יד גוא :ןעשנעמ עטנַאקעב ןוֿפ ןע ּבעל ץֿכילנָאורעּפ סָאר מרערלישעגנ



 ., רעקירָאטסיה יד . עוָארּפ . עידעמָאק יד .עידעג

 גיטֿביר גּוא ןעדעישרעֿפ ןענייז םעמַארד ענעדעישרעֿפ ענייז ןיא ןענָאזרעּפ יד ןוֿפ
 'טֿבװעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא טסנידרעֿפ ןייז טגעיל טּפיֹוהרעּביא .טלעטשעגרָאֿפ
 "?יסּפ עטסגינייווניא ןוֿפ םיֹורַא טמּוקס יװ ,ןּוהט עֿכילשנעמ סָאד ןערעלקרע ּוצ -
 ןעשיטַאמַארד ןענידעּבעל ַא טָאה יםּוּפידע) עידעגַארט ןייז .תֹוּבַכ עשיגָאלָאֿכ א

 סערעטניא
 רָאלק טָאה רע ,ןענַאריט ןוֿפ גנוריגער רעד ןענעג ןעוועג זיא םעלקַאֿפאס :

 בוא ץעועג ןעטֿכַאמעגַא ןעשיװצ זיאס קּולֲח ַא רַאֿפ סָאװ ,טלעטשענרָאֿפ
 .:ַאמַארד ןייז ןיא םרעדלישעג רע טָאה סָאד .טֿכער םעגיּבייא ,שעֿבילרימַאנַא
 'ןיא ךַארּפש ןייז ,ןעקנַארעג עֿפעיט טימ לוֿפ ןענייז קרעװ ענייז ,"ןעינאגימנַא יד,
 : ,דנעצנעלג גּוא ןייר

 אפ ַא ןעמוקעּב טָאה יז ויּב עידעמָאק יד טלעקיווטנע ךיז טָאה זיײװֿכילסיּב
 ?םרעוו עֿכײלג ,ןעציוו ןעגָאז רּונ ןעדלעה יד ןעגעלֿפ ּביֹוהנָא ןיא .רעטקַארַאֿכ ןעשימיל
 רעד ןיא ןעשנעמ עטסערג יר ןרעדליש ּוצ ןעּבֹוהעגנָא ןעמ טָאה םעדֿכָאנ ,ךעל
 - ֿפרַאש ן'טימ יז ןוֿפ ןעֿבַאלּבָא טּושָּפ גּוא -- ןעמענ עטלעטשרַאֿפ טימ רּונ -- הָבּולָמ
  טייצ רענעי ןיא רעּבײרשןעידעמָאק עטסעטמהירעּב יד .טֿפיג נּוא טָאּפש ןעטס
 ,םעלָאּפיא גוא םעניטָארק ,םָאטערק :ַאקיטַא ןיא ןעוועג ןענַײז ,

 =יפ-רּומַאנ עשינָאי יד ןעּביײרש ןעּבױהעגנָא ןעמשרע םוצ ןעּכָאה ַאזָארּפ ןיא

 :עלַא זַא ,רָאלְק ױזַא ןעּבײרשֿפוא עיֿפָאזָאליֿפ ערעייז ןעגעלֿפ עֿבלעװ + ,ןעֿפָאזָאל -

 .ןיא ןעּביײרש ןעּביֹוהעגנָא רעקירָאטסיה יד ןעּבָאה םעדֿכָאנ . ןהעטשרעֿפ יז ןעלָאז

 .:טסַײה סָאד ,ןע ֿפַארגָאגַאל רּונ ןעװעג ןענייז רעקירָאטסיה עטשרע יד .ַאזָארּפ !
 / .=נעסיֹוא טנעלֿפ קלָאֿפ םָאד עֿבלעװ (תֹוישעמ) ןעטֿבישעג יד ןעּבײרשרַאֿפ ןעגעלֿפ יז !

 סָאײטַאקעה ןעװעג ןיא ייז ןעשיווצ רעטסעטמהירעּב רעד ,ןעלייצרעד  גינייוו
 ירפס) ןעיגָאלָאַאנעג גּוא ןעּבירשעג "גנוּביירשעּב:ררע,ַא ְךיֹוא טָאה רעֿכלעװ + ,(500)

 : יפו :

 - רּונ ,טלייצרעד ןעמ סָאװ םעד א םַּתְס טינ ךז טזָאלרעֿפ רע )438--450(  --- סָאס
 .ּױצ נּוא ןעניֿפעג ּוצ תמא 52 טֿבװ נּוא םריקעטירק ,ךָאנ רע טשרָאֿפ ךילגעמ ּואוו
 טלייצרעד רע .רעדנעּב 9 ןיא טלייהטעגנייא זיא ךּוּב םעשירָאטסיה ןייז ,ןעלייצרעד
 . געירק ןעשיסרעּפ םּוצ זיּב ןעֿבירג יד ןּוֿפ עטֿבישעג יד

 .טָאה טלָאמעד -- .טלעקיװטנע ךיֹוא עיֿפָאזָאליֿפ יד ךיז םָאה םייצ רעד ןיא
 רימ עֿבלעװ ןוֿפ ,"ןעטסיֿפַאס, יד נּוא סַארָאגַאסקַאנַא ףָאזָאליֿפ רעד טּבעלעג
 , ןערייר רעטעּפש ןעלעוו -

 םוטעמּוא ןעמ טהעז , ,םענייאניא טייצ רעצנַאג רעד ףיֹוא קיק ַא טֿפרַאװ ןעמ זַא = |

 4 א



 4 סַאמ - ןעמוג א הוא ט 0
 ופ רעטנעצ רעד ,ןעהטַא טהעטש א ןעֿבײר םעד ןוֿפ אש יד
 ץ-י ִ 2 א בע יע א הי הער עב 2 ,סעלקירעּפ זיא

 עק

 . הֶנָבַ ַא . ןענָארטעג ךיז ןיא ר רעּבָא טָאה ןעהמַא ןוֿפ טײקֿכײר נּוא ןעהילּב סָאד =!
 - רער ּםיִאָנֹוש ןעװעג ןענייז טרָאטש:סערנוּב עלַא ןיא ןעמַארקָאטסירַא יד ,רהיא .רַאֿפ
 . יר ,רערירּב ערעײז ןעוועג אֵנְקִמ קרַאטש ךיוא ןעּבָאה יז , ןעהמַא ןוֿפ עיטַארקָאמעד.

 .ְךיֹוא ןענייז טרָאטש:סעדנּוּב יד נּוא קל ָא פ סָאר .ַאמרַאּפש ןיא + , ןעטַארקָאטפירַא = }
 .גינעהטרעטנּוא ןעוועג רהיא ןענייז יז לייוו ,ןעהּטַא טימ ןערערירֿפּוצנּוא .ןעוועג; =

 ןענעק ןעלָאז יז טייהנענעלעג ַא ףיֹוא טקיקעגסיֹורַא ןעּבָאה הטנירָאק גּוא ַאטרַאּפש

 ,.טֿכָאמענ ךיז טָאה טייהנעגעלעג יר ; ןעהטַא ןעגעג הָמָחְלִמ ַא מימ םִיֹוַא



 . לעטיּפאק סעטפניפ

 .נעירק רעשיזענאּפאלעּפ רעד
 א

 *קירעּפ ,המהלמ רעד ןיֿפ תֹוּבס יד ,ןעהֹטַא נּוא ַאמרַאּפש ןעשיווצ .עסינטלעהרעֿפ יד
 ,ענעליטימ : געירק רעד .ןָאעלק . געירק רעסַאמַאדיֿכרַא רעד + ,רענָאלּפ םעסעל - }
 . םישעמ ענייז נּוא סַאדיױַארּב ,!ענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא רענעהטַא ,ַאריקרָאק  ,ַאעטַאלּפ ףש
 עשיליציס יד ,סעדַאיּביקלַא . םעגַאֿפָאטסירַא ,ןעהטַא ןיא דנַאטשּוצ עשילַארָאמ רעד 1

 רעד .עיצידעּפפקע רעד ןוֿפ ףֹוס רעד .םוּוקַאריס גנּורעגַאלעּב יד - .  ןָאיצידעּפסקע } 
 ןיא עדנעטשּוצ יד ,סעדַאיּביקלַא . געירק-סגנוגירייהטרעֿפ סנעהטַא ,ןעהטַא ןעגעג דנּוּב א

 , םוריק גּוא סַארדנַאזיל ןעשיווצ דנּוּב רעד .תֹונֹוחצנ ענייז גּוא סערַאיּביקלַא . ןעהטַא =
 . געירק ןעשיזעגַאּפָאלעּפ ןעט-3 ןוֿפ ףֹוס רע : ו

  .,ןעהטַא ּוצ רעוענָאּפָאלעּפ יד ייּב םלעקיווטנע ךיז טַאה הָאְנִׂש עקרַאטש א
 =מַא יד סָאװ , ןוֿפרע ןעמּונעג ךיז טָאה האנש יד זַא טניימעג ןעמ טָאה רעהירֿפ
 / עהמַא יד :םיִטְבְׁש ענעדעישרעֿפ ןיֿפ ןעמוקעגסיֹורַא ןענייז רעזענָאּפָאלעּפ גּוא רענעה
 - רעּבָא ץהָמֲא ןיא ;רעירָאד יד ןוֿפ רעזענָאּפָאלעּפ יד נּוא רעינָאי יד ןיוֿפ יי
 לעיֿפ ,עלָאר עניילק ַא טליּפשעג ָאד טָאה ריישרעטנּוא:םַאמש רעד ;יֹזַא טינ םע יא

 נוא םיֹורג יֹזַא םייצ עצרּוק ַאזַא ןיא זיא ןעהמַא סָאװ סָאד ןעוועג זיא רעגיטֿכיױװ = -
 . רענַאיטרַאּפש יד ייּב הֶאְנִק עסױרגַא ןעֿפורעג סיֹורַא טָאה םָאד .ןערָאװעג קרַאמש

 ײז ײּב ןעװעג ןענייז עמעטסיס-סגנּוריגער יד סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא רעגיטֿכיװ ךָאנ =
 ךיז טָאה ;שיטַארקָאטסירַא ַאטרַאּפש ,שיטַארקָאמעד ןעהַא : ןעדעישרעֿפ = !
 / מָאה ןעטַארקָאמעד נּוא ןעטַארקָאטסירַא ןעשיווצ תָקְולְחַמ ַא טֿכַאמעג זיא ּואװ =!
 / םע ויא יװַא טָא .עז עטצעל יד רַאֿפ ןעהמַא ,עטשרע יד רַאֿפ ןעמּונעגנָא ךיז .ַאטרַאּפש = |

 ,יײז ןעשיווצ האנש ּוצ ןעמּוקעג זײװֿבילסיּב
 - טֿכַאמ רהיא טָאה נוא קרַאמש רהעז ןערָאװעג ןעהטַא זיא עטָאלֿפ רהיא ּבעילּוצ 4
 גּוא םעלקירעפ טָאה טייצ רענעגיײא רעד ןיא ,טייזדחָרֶוִמ ןיא םייװ זיּב טיירּפשעגפיױא =
 ךיוא טרָאד טֿכוזעג גּוא ,טַאהעג ןעניז = ךיֹוא בָרֵעמ םעד קלָאֿפ עשינעהטַא םָאד | -
 רעד ןעשיוװצ סָאװ ןעשנואוועג יװ ןעװעג זיא ןעהטַא ראֿפ , ןעלעטש ּוצ םוֿפ ַא טסעֿפ =

 יקרָאק יד . תקולחמ א ןערָאװעג זיא הטנירָאק גּוא "ַאריקרָאק, עינָאלָאק רֶעשימנַױָא
 . בינעהטרעטנוא נּוא ןעמענייַא הטנירָאק יז טעװ רעמָאמ טַאהעג אָרֹומ ןעֿבָאה !

 : טימ טָאה ןעהטַא טי םוא ןעטעּבעג ןעהטַא :
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 עמָאלֿפ ַא ףליה ּוצ טקישעג ײז נּוא רעריקרָאק יד ןּוֿפ הָׁשִקַּב יד ןעמּונעגנָא ןעגינגרעֿפ

 עשינעהטַא יד טָאה ,ןעלזניא:ַאטָאּביס יד ייּב טֿכַאלש רעד ןיא .ןעֿפיש 30 ןוֿפ

 לּוֿפ ,טמעשרעֿפ . ןעמעננייא רעריקרָאק יד לָאז הטנירָאק זַא טזָאלעג ּוצ טינ עטָאלֿפ

 =רַא פש רעמעדניּברעֿפ רהיא ּוצ םעדנעוװעג ךיילג הטנירָאק ךיז טָאה ,סעַּכ נּוא הֶאנָׂש

 טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא ,"ןעהטַאפ ןענעג געירק םּוצ ןעֿפּורעגסױרַא יז נּוא ,ַאט

 --ַאעריטָא פ ,טרעטש:סעדנוּב עשינעהטַא יד ןוֿפ ענייא זַא ,טֿבַאמעג ךָאנ ךיז

 הטנירָאק נּוא ןעהטַא ןוֿפ ןעלַאֿפעגּבָא זיא --- הטנירָאק ּוצ טרעהעג רעהירֿפ טָאה עֿכלעװ

 ענייז עֿבלעװ ,רערַאנעמ יד ךיֹוא ,ףליה ּוצ ןעטַארלָאס 2,000 טקישעג רהיא טָאה

 ָאלקעּב ןעּביוהעגנא טציא ךיז ןעּבָאה םיִאנֹוׁש םנעהטַא ןעװעג ןָא רהָאי ןעט:44 ןוֿפ

 ; טקרעמ:סלעדנַאה יד ףיֹוא תורוחס ערעייז ּוצ טינ טזָאל ןעהטַא סָאװ רעּבירַאד ןעג

 ןענייז סָאװ --- רעירָאד יד ןּוֿפ ןעמוקעג סיֹורַא ןענייז עֿכלעװ --ןעטעניגע יד גּוא

 לָאז יז זַא ,ַאטרַאּפש ןּוֿפ טרערָאֿפעג ןעּבָאה ,ןעֿפרָאװרעמנּוא ןעהטַא 457 טייז ןעוװעג

 .טֿפַאשרעה םנעהטַא ןוֿפ ןעײרֿפעּב יז

 =רַאּפש ןעשיוװצ ןעגנּולדנַאהרעטנּוא ןעּביֹוהעגנָא ךיז ןעּבָאה טייז ןייא ןּוֿפ תֵעְּב

 םעגירטניא ךרוד טֿכװעג טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ַאטרַאּפש טָאה ןעהטַא נּוא ַאט

 =ַארקָאטסירַא רעגיטרָאד רעד ןעֿפלעה נּוא ןעֿפרַאװ ּוצ ּבָארַא ןעהטַא ןיא ןעסילקירעּפ

 ָאֿפעג ןעּבָאה רעינַאמָארעקַאל יד .עשיטַארקָאמעד יד ןייז ּוצ ַחֵצַנְמ ײטרַאּפ רעשימ

 ךיז טהעטשרַאֿפ'ס ,גידנעטשטסּבלעז ןייז ןעלָאז טדָאמש עשיֿבירג עלַא זַא ,טרעד

 צָאֿפעג ַאטרַאּפש טָאה םעדרעסיֹוא ; וצרעד ןייז םיִּכְסַמ טנעקעג טינ טָאה ןעהטַא זַא

 םּולשעּב ַא ;ַארַאנעמ ןענעג םולשעּב רהיא ןוֿפ ןעגַאוטנע ךיז לָאז ןעהמַא זַא טרעד
 םינ טָאה גנּורעדָאֿפ ַאזַא ,גנּולמַאורעֿפסקלָאֿפ רעד ןוֿפ ןעמּונעגנָא ןעוועג יא רעֿבלעװ
 םָאה לייוורעד .טײהײרֿפ ערעייז ןעלהיֿפ עֿבלעװ ןעשנעמ ןעגיריילעּב טינ טנעקעג

 טרָאטש ַא-- ַאעטַאלּפ ןיא ןעגנּונררָא ערהיא ןערהיֿפניַא ןעּביױהעגנָא .ַאמרַאּפש

 .ןעֿכערּבסיֹוא טוּומ ע ג טָאה געירק רעד -- עטערניּברעֿפ סנעהטַא ןעוועג זיא עֿבלעװ

 .הָמָחְלַמ רעד ףיֹוא ןעגנַאגעג רעצרעה ערעװש טימ ןעמ זיא ןעטייז עדייּב ןוֿפ

 רעטסערג רעד .טַאהעג דנײרֿפ עמּונ גינעװ נּוא טּבעילעּב ןעוועג טינ זיא ןעהמַא

 יז רּונ םָאװ טימרעד ןעדעירֿפּוצנּוא ןעוועג ןענייז עטעדניּברעֿפ ערהיא ןּוֿפ לייהט

 =יוצעג רּונ טָאה ןעהטַא ןעֿכלעװ ןּוֿפ ,דנּוּב ןיא ןעלהָאצ דלעג טֿפרַאדעג ןעּבָאה ןײלַא

 ןעצמונ םעד טלהיֿפעג טינ גּוא ײרֿפ רהעמ טלהיֿפעג טינ ךיז ןעּבָאה יז ,ןעצטונ ןעג

 ןוֿפ רענהָאװנייַא יד ייּב .יײיּברעֿפ זיא רעסרעּפ יד רַאֿפ אֶרֹומ יד זַא ֵרָפַּנּו ,דנוּב ןוֿפ

 -םגנּורהיֿפ יר) "עינָאמעגעה, יד זַא םּורק יֹוזַא ןעמּוקעגסיוא טינ רָאג זיא ןעלזניא לעיֿפ

 ,ןעֿכירג יד ןּוֿפ לייהט ַא טָאה םעד ץּוח , דנעה יד ןיא ַאטרַאּפש ייּב ןייז לָאז (טֿכַאמ

 ;ןעועג ןעֿבירג לעיֿפ א ָאולַא געירק םעד תעַׁשְּב , ןעטַארקָאמעד יד ן'ףֵדֹור טלָאװעג
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 .םזָאלרעֿפ ךיז טָאה רע ; ןעקָארשעג טינ אֵנֹוׂש ן'רַאֿפ רעּבָא ךיז טָאה סעלקירעּפ -
 .עטָאלֿפ סנעהטַא נול זַא ,טּבױלגעג טָאה רע .הָרּובְג גּוא ּתֹוריִׁשֲע סנעהמַא ף

 אָרֹוּמ .ןעמהעננייַא טינ ןעֿפַאה רהיא טימ ןעהטַא ןעמ שעװ םַי ן'ףיֹוא .גיטֿכעמ זיא
 .ףיז רונ טשינ ןעלעװ קלָאֿפ סָאד טעװ רעמָאמ ,םעלקירעּפ לעּבָא טָאה טאהעג
 ןייז םנעקעג טָאה סָאד גוא ,ןעמהעננייא ערעדנַא ךיֹוא רּנ ,ןעצמיש
 ןיא נּוא , עטָאלֿפ רעד ןיא ןעגעלעג ויא הרובג ם|עהטַא .ןעהטַא ראֿפ ךילרהעֿפעּב
 יי .לִיַח-סוֿפ ןייז ןיא נּוא .,הָׁשַּבַי רעד ףיֹוא ןעוװעג זיא הרּובג סַאמרַאּפש . דלעג
 םעד ; השבי רעד ףיוא יא טימ ךיז ןעגָאלש ּוצ םינ : ןעווענ זיא ןַאלּפ םעס

 ןייק ןעמהענ ןיירא גאל ןוֿפ 2 יד נּוא ַאקיטַא ןיא 0 םּורַא ןעזָאל דנײֿפ !
 =עהמַא יד . תֹונֹוהְצִנ ערהיא ןוֿפ ןעּבָאה ןעצטונ םָאװ גינע לָאז ַאמרַאּפש יֵדָּכ , ןעהּטַא/
 ָא .זענָאּפָאלעּפ ןוֿפ םעגערּב יד ןעֿבאמ בֹורָה לייוורעד לָאז רעּבָא עטַאלֿפ עשינ -
 ו , געירק רער ןעּבױהעגנָא 481 רהָאי ןיא ךיז טָאה יױזַא

 .=ֿפ רא ךֶלֶמ ןעשינַאטרַאּפש ןּוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא ,ליח עשינַאטרַאּפש סָאד :
 .םער טֿכַאמעג בירח לייוורעד ןעּבָאה רענעהטַא יד .ַאקיטַא ןעלאֿפעּב זיא סָאמַאד -

 . פָאקַאל ןייק ןעּבירטרעֿפ רעטעניגע יד נּוא ,ַארַאגעמ גּוא זענַאּפָאלעּפ ןוֿפ גערּב -ברֲעמ
 נרָאד ךיז טָאה םעד ּבעילּוצ ,ןעשנעמ ןוֿפ טליֿפרעּביא ןעוועג זיא ןעהמַא ,  ןעיּפ -

 7 ןעשנעמ 5,000 ןעּברָאטשעגסױֹוא ןענייזס רעֿבלעװ ןוֿפ (ינצאג) טסעּפ יד טעמײרּברעֿפ
 : ןעמּונענּוצ נוא תלָאֿפ ןףיֹוא טֿכַאמעג קּורדנײַא ןעטֿכעלשַא רהעז טָאה סָאד ,(430)
 ,טּבעלענרעּביא געט ערעטיּב רהעז טָאה ןײלַא סעלקירעּפ ,  םהיא ייּב הטּומ םעד

 , ןערָאװעג ראּבקנַאדנּוא רהעז םהיא זיא קלָאֿפ סָאד ,ןעּבָארגעּב רע טָאה ןיז ענייז
 טרקעב ןעהמא טָאה טיומ ןייז טימ .ןעּברָאמשעג רע ויא 499 רעבמעמפעפ ןיא -
 סָאד ןערהיֿפ ּוצ הֹּכּב טאהעג תַמֲאַּב טָאה רעֿבלעװ ,ןעשנעמ ןעשינֹואָנ ,ןעםיורג ַא !
 גּוא , ןעשנעמ עגיטֿביזצרוק עניילק ןענַאטשעגֿפוא טציא 0 טרָא ןייז ףיֹוא . קלָאֿפ !

 ר ןעוועג זיא יז ןוֿפ רעטסדנעטיידעּב דעד .(ןעגָאגַאמעד) רערהיֿפ-ּפקלָאֿפ
 טַאהעג טינ טָאה רע . עילימַאֿפ רעגירדעינ ַא ןוֿפ ןעמּוקעגסױרַא זיא ןָאעלק

 רע זיא ךייר ,ןעּבָאה ףרַאד ןַאמסמַאַאטש ַא סָאװ גנטויצרע יד םינ נּוא גנּודליּב יד -
 ּבעילּוצ .ןעֿפַאלקש ךֵס ַא טַאהעג טָאה נּוא (יירעּברעג ַא) טֿפעשעג ןייז ןוֿפ ןעוװעג

 םייהרהעמ יד ןעװענ ויא רעֿבלעװ ,ןֹוּמַה םּוצ טנעהָאנ ןעװעג רע זיא טֿפעשעג ןייז -
 טקריװעג קרַאמש רע טָאה ןעדער ע7'2 ּפימ גנּוא ,ןעגנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ יד ףיֹוא !
 ,רערהיֿפ רעשימַארקָאמעד ַא יװ טלעּטשעגֿפױרַא ךיז טָאה רע .םָלֹוע ןעטסָארּפ ן'ִףיֹוא .

 יד טרעסערגרעֿפ ךָאנ רע טָאה ּוציֵׂשֹּל ,ןעהיצּוצּוצ ךיז ּוצ קלָאֿפ סָאד ליװ סָאװ !
 .טעילעה רער ןיא םירֵבֲח יד ןּוֿפ תֹורי

 ,,טרעתעגֿפױא טינ הָמחְלִמ יד טָאה ,טריוט סעסעלקירעפ ךָאנ ,טציא ךיוא
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 .רערערּנַא רער טָא נּוא רענײא טָאה טָא ּואװ ,המחלמ רעד ןוֿפ ןעמייהלעצנייא יד
 זיא רעּבָא שיטסירעטקַארַאֿב רהעז ;סערעטניא סעסיורג ןייק טינ ןעּבָאה ןעוועג ַחֵצנָמ
 םָאװ קילגמּוא רעד ,טרהיֿפעג ךיז טָאה געירק רעד יֹוזַא יװ ןָפֹוא רעד רעזעל םעד ריֿפ
 ַאעטַאלּפ --םָאּבסעל ףוא -- ענעליטימ :טרָאטש ײרד יד ןעֿפָארטעג טָאה)
 .ַאריקרָאק גּוא -- ןעיטָאעּב ןיא ---

 .?ּבא יא נוא ,ןעװעג קרַאמש עיטַארקָאטסירַא יד טייצ ַא זיא ענעליטימ ןיא

 רלַאּב .טציטשעג טינ ײטרַאּפ יד רעּבָא טָאה ַאטרַאּפש ,(498) ןעהטַא ןוֿפ ןעלַאֿפעג
 עיטַארקָאטסירַא יד השנעג טָאה ,ןעלַאֿפעּב טרָאמש יד לִיַח םעשינעהטַאנַא זיא
 טָאה גנולמַאורעֿפימקלָאֿפ רעד ףיֹוא .גנּוריגנער רער ןוֿפ ןענַאוטנע ךיז לָאז יז
 עטעדניּברעֿפ עלַא ידּכ ,ןענ'גרהסיֹוא ענעגנַאֿפעג עלַא לָאז ןעמ טגײלעגרָאֿפ ןָאע לק
 1000 ענעגנַאֿפעג יד .ןעהטַא ןוֿפ ןעלַאֿפּוצּבָא גנירג יֹוזַא טינ זיא'ס זַא ןעםיוו ןעלָאז

 ק- ,סַמ ןערעװש ַא טניילעג ףױרַא עגירּביא יד ףיֹוא ןוא ט'גרהעג ןעמ טָאה ןעשנעמ
 ּ יר ןיִא ןעלַאֿפעגנײרַא יא ענעליטימ סָאװ טיײצ רענעגײא רעד ןיא ׁשַעְמַּכ

 ,רענַאּבעהט יד ןּוֿפ דנעה יד ןיא ןעלַאֿפעגנירַא ַאעט ַא לּפ זיא רנעה עשינעהטַא
 ױוזַא --- רַאעטַאלּפ יד ןוֿפ -- ענעגנַאֿפעג ערעיו טימ ךיז ןענײז רענַאּבעהט יד
 עֿבלעװ ,רעגריּב יד טגָאעגּוצ ןעּבָאה ײז .רענעהטַא יד יװ ןעננַאנעּב ךילקערש
 ןענייז ײז זַא נּוא ,קירּוצ ןעמּוק גיהור ןענעק ײז זַא ,טרָאטש ןוֿפ ןעגיֹוצעגּבָא ןעּבָאה
 | ,םענייא זיּב ט'נרהעגסיוא ײז רענַאּבעהט יד ןעּבָאה ןעמוקעג

 קלָאֿפ רַאריקרַאק סָאד ,ַאריקרַאק ןיא ןעװעג זיא דרָאמ רערעֿבילקערש ַא ךָאנ

 ינעטָארעגסיוא .תֹויְרְזְכַא עֿבילקערש טימ טָאה נּוא ,ןעהמַא ּוצ טגינעג ןעװעג זיא
 4 | ,(427--425) סעילימַאֿפ עשיטַארקָאטסירַא עלַא

 ,438 רהָאי םּוצ ויּב ןעגיוצעג געירק רעד ךיז טָאה ױזַא טָא

* 

 רהעז ןערהיֿפּוצסִיוא ןעּבעגעגנײא ןעהטַא גנילצולּפ ךיז טָאה 498 רהֶאי ןיא

 ךיז טָאה ךרּודַאד נּוא ,אָפּוג זענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא גנומהענרעטנּוא עגיטֿכיװ ַא
 רעד רעטנוא ,עמָאלֿפ עשינעהטַא יד ,טרעדנעעגמּוא ןעצנַאג ןיא ענַאל סנעהטַא
 ןעֿפַאה רעד זַא טקרעמעּב גידנעמיװשײּברעֿפ טָאה ,סע נע הט סָאמ עד ןוֿפ גנורהיֿפ
 ,רענַאטרַאּפש יר ןוֿפ טוָאלרַאֿפ ןעצנַאג ןיא זיא -- ןעינעסעמ ןיא-- סָאליֿפ
 יר ףיֹוא נּוא ,טּפַאחרעֿפ ןעֿפַאה םעד ןעּבָאה ליח םעניילק ַא טימ סענעהטסָאמער
 ןוֿפ ךיז טָאה ַאמרַאּפש ;טגיטסעֿפעּב קרַאטש ךיז ןעֿפַאה ןוֿפ דנעװ עמַאלג ץֿבײלג
 ,ז עֿבלעװ ,עטָאלֿפ ַא טקישעג םיֹורַא טָאה גוא ,טניריילעּב ןענוֿפעג הֶׂשֲעַמ אזא
 םָאה ַאטרַאּפש ,םענעהטסָאמעד ןענעג ,טלעטשעג ןעמַאוצ תֹורָצ טימ םיֹוק טָאה
 לעוניא ןףיוא הֶלָּפּמַא ךָאנ טַאהעג ּוצרער נּוא ,ןערָאלרעֿפ עטָאלֿפ יר רעּבָא)



 זעקעירעּפ 179 נּוא ןעטַאיטרַאּפש 190 טַאהעג ַאטרַאּפש טָאה ,ַאירעטקַאּפש

 רענעהטַא יד ,סָאליֿפ ןעֿפַאה םּוצ גנַאגנײֵא םעד ןעטיה טלָאועג ןעּבָאה ייז נּוא

 ןעטינשעגּבָא ןעצנַאגניא יז טָאה רעּבָא עטָאלֿפ עשינעהטַא יד ,ןעמּקנײרַא טינ ןעלָאז -

: 

 רעירעטקַאּפס יד ןעשיװצ ;ׁשַעַר ַא טֿכַאמעגנָא סָאד טָאה ַאטרַאּפש ןיא ,דנַאל ןוֿפ
 *עלער ַא טקישעג ןעּבָאה יר .םעילימַאֿפ עשינַאטרַאּפש עסיֹורג ְךַס ַא ןעװעג ןענײז

 ,(עיֿכַאמיס) דנּוּב ַא ּוליֵפֲא רּונ םֹולָׁש רּונ טינ טנײלעגרָאֿפ גּוא א ןייק עיצַאג
 רָאג ןוֿפרעד רעּבָא ךיז טָאה'ס ;ןעײרֿפעּב לעוניא ןוֿפ ןעשנעמ יר לָאז ןעהטַא יּבַא
 ענייא טלעטשעג ןעײטרַאּפ 8 ןעהטַא ןיא ךיז 0 ָאר 0 אלט טינ
 ךיז טָאה רעֿכלעװ ,סַאיקינ ןענַאטשעג זיא טייז ןייא ףיֹוא : רערעדנַא רעד ןעגעג
 רעד ןּוֿפ ןעדעירֿפוצ טסֿכעה ןעװעג ןיא נּוא ,קיטילָאּפ סנָאמ יק ןיא ןעטלַאהעג
 זיא טייז רערעדנַא רעד ףיֹוא נּוא ,ַאשרַאּפש םימ ןעֿכַאמ ּוצ םולש טייהנעו
 =קַאּפס יד לָאז ןעמ זַא ר טינ טלָאװעג טָאה רעֿכלעװ ,ןָאעלּק ןענַאטשעּצ
 טלָאװעג טינ םולש ןּוֿפ נּוא ,ענעגנַאֿפעג:סגעירק יװ ןעהטַא ןייק ןעגניירּב רע ירעט

 992 ןָאעלק טָאה םּורַא געמ 0 4 ,טרהיֿפעגסױא טָאה ןָאעלק נּוא ,ןעסיװ

 .ענעגנַצֿפעג םֹלַא ןעהטַא ןייק טֿבַארּבעג רענַאטרַאּפש 190 נּוא רעינַאמָאדעקַאד

 ;ךיז יב ענעגנַאֿפעג יד ןעּבָאה ּוצ ןעװעג גיטֿבװ רהעז זיא רענעהטַא יד רַאֿפ
 =עג ערעייז יז ןעלעװ ַאקיטַא ןעלַאֿפעּב לָאמ ַא ךָאנ רענַאטרַאּפש יד ןעלעװ רעמָאמ

 ןעּבעגעג טָאה סָאד נּוא , גיהּור ןעטלַאהעג ךיז טָאה ַאטרַאּפש .ןענ'גרה ענעגנַאֿפ
 םַאיקינ ,ַאמרַאּפש ןענעג ןעטערט ּוצ סיֹורַא רעקרַאטש ךָאנ רענעהטַא יד המומ
 סָאד נּוא ---סָאגרַא ןוֿפ לעזניא:ּבלַאה סָאד-- ַאנַאהטעמ טצעזעּב רלַאּב טָאה
 יװ ןעװעג זיא זענָאּפָאלעּפ רעצנַאג רעד זַא יֹװַא ,ַארעהטיק לעוניא עשינָאקַאל

 ,רנַאהרעּביֹוא יד ר ג גנַאל טינ רעּבָא טָאה ןעהטַא .רענעהטַא יד ןוֿפ טרעגַאלעּב
 ןעּבָאה ייז , ןעהטַא ןוֿפ ןָאטעגּבָא קילג סםָאד ךיז טָאה ,424 רהָאי ןעגידנעמוק ןיא
 ןעּבױהעגנָא טָאה ַאטרַאּפש נּוא ,ןָאילעד ייּב רעיטָאעּב יד ןוֿפ הָלֵּפַמ עסיורג ַא טַאהעג
 טינ רהעמ זיא ַאטרַאּפש .רעהַא ויּב יו קיטילַאּפ רערעדנַא ץנַאגַא טימ געירק םעד
 עֿבלעװ ,רערנעל ערעגיטייוו יד ּוצ טעדנעװעג ךיז טָאה יז רּונ ,ַאקיטַא ןעלאֿפעּב

 טָאה ןַאלּפ םעד .ךיז ּוצ ןעהיצּוצ ייז ירּכ ,דנּוּב ןעשינעהטַא םּוצ טרעהעג ןעּבָאה
 קעװַא ךינ רע זיא ליח םעניילק ַא טימ ,םַאדיזַאר ּב טרהיֿפעגסיֹוא נּוא טֿכַאמעג
 יר ןעֿכאמ ײרֿפ םהענ רע זא ,טרָאטש יד טגָאעג נוא ,עקיריקלַאה ןיק
 .ןענַאטשעג ּוצ םהיא ּוצ ןענייז ,טדָאמש עגיטרָאד בור רעד .ךָאי םנעהטַא ןּוֿפ רעדנָאל -
 4424) םילָאּפיֿפטַא ןעינָאלָאק יר ּוליפא ןעמונעגּוצ ןעהטַא ייּב טָאה סַאדיזַארּב :
 :ןעסייהעג רע טָאה ןעהטַא ןעּביײלּב יירט טלָאװעג ןעּבָאה עֿבלעװ יד ,ענַארַאט נּוא
 -ּשיקַארט יר ןענייז זייווֿכילסיּב ,םדָאטש ןוֿפ ןעּבילקסיױרא ךיז םמונ גּוא ּבָאה םימ/
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 .עטֿכישעג:טלעוו יד 159

 םימ רנּוּב םּוצ ןעננאגעגרעּביא נּוא ןעהטַא טימ דנּוּב םינוֿפ ןעמערמעג םיורא טדָאמש

 ,ןעינָאקַאל
 ןּוֿפ גנורהיֿפ רעד רעטנּוא ,ןעהטַא טָאה רהֶאי ןייא ןוֿפ םולש ןעצרוק ַא ךָאנ

 מָאה םילָאּכיֿפמַא ייּב ,ַאטרַאּפש טימ המחלמ ַא ףיֹוא ליח ַא טקישעג ,ןָאעלק
 / ןָאעלק יִא רעּבָא זיא טֿכַאלש רער ןיא .ןעמּונעגנייא גּוא טנענעגעּב םהיא סַאריזַארּב
 רַאּפש ןיא יװ ןעהּטַא ןיא ןעײטרַאּפ:סנעירק יד ; ןערָאװעג ט'גרהעג סַאדיזַארּב יִא
 ,ךלמ ןעשיטרַאּפש םעד טימ סַאיקינ טָאה טצעי ,רערהיֿפנַא ןהֶא ןעּבילּבעג ןענייז
 מֿפרַארעג ןעּבָאה םיִדָרְצ עדייּב . רהָאי 50 ףיוא טֿכאמעג םולש סקַאנַאָאטסיילּפ

 +טרַאטש ענעמּונעגנייַא יד ךיוא נּוא ענעגנַאֿפעג יר ןרעדנַא םעד רענייא ןעּבעגסױרַא
 ,רעייטש ןעסיװעג ַא רענעהטַא יד ןעלהָאצ טֿפרַאדעג ןעּבָאה טדָאטש עשידיקלַאֿב יד
 /- , גידנעטשטסּכלעז ןעװעג ייז ןענייז ןענירּביא םעלַא ןיא

 םהיא טָאה ןעמ ;גנַאל ףיֹוא תֹוׁשָמַמ ןייק םַאהעג טינ רעּבָא טָאה םולש רעד ֹׂ
 עטסקרַאטש יד ,ַארַאגעמ גּוא הטנירָאק ,ןעּבעהמ .טיהעג טינ ןָא ּבײהנָא ןוֿפ ןָאש
 רעּבירעד ; ןעמּונעגנָא םינ םולש םעד הָלִחְּתַכְל ןעּבָאה , עטערניּברעֿפ סַאטרַאּפש ןוֿפ
 -רעּביא ,דנעה יד ןוֿפ ןעּבעגעג םיֹורַא שינ ְךיֹוא ם ָאליֿפ ןעֿפַאה םער ןעהטַא טָאה
 ןעגעג יא ַאטרַאּפש ןענעג יא ןעװעג טדָאמש ערעלעטימ גוא עניילק יד ןענייז טּפיֹוה
 . ןעהטַא

  ,ןעלַאֿפעג רהעז שילַארָאמ נּוא שילעירעטַאמ ןעהטַא זיא טייצ:סגעירק רעד ןיא
 .ןעּבירשעג סעירעמָאק ענײז (444-380) םענַאֿפְאטםירַא טָאה םייצ רעד ןיא
 , רּונ ,ץסענַאֿפָאטסירַא ןוֿפ ץיװ ןעֿפעיט גּוא טנַאלַאמ םעד ןעצעש ךיֹוה יװ ןעק ןעמ
 ' ,םעירעמָאק עשיטילָאּפ עֿבלעזַא ןעלעֿפעג ןענייז םּוקילּבּוּפ ןעשינעהטַא םעד סָאװ סָאד
 ,ּפינ ךַאז ןייק ,גילייה טינ ךַאז ןייק ,ןערָאװעג טֿכאלעגּבָא זיא גנירצלַא ןּוֿפ ּואֹח
 ,ןעלַאֿפעג רהעז ךילטמיז זיא קלָאֿפ סָאד זַא ןְמיִס ַא זיא ,ןןעוועג רעייהמ

 'םױעהמַא עּנהיּב רעשיטילָאּפ רער ףיֹוא ןעטערמעגֿפױא טָאה םייצ רעד ןיא
 'נוֿפ תֹולֲעַמ עטסגרע יד נּוא עטסעּב יד ךיז ןיא טַאהעג טָאה רעֿכלעװ ,שנעמ ַא
 =םיֹוא םהיא טָאה רּומַאנ יד .םעדַאיּביקלַא ןעװעג זיא סָאד -- קלָאֿפ ןעשינעהמַא
 םֶחּויִמ ַא ,ךייר ,ןייש :ןעװעג זיא רע ,טגָאמרעֿפ יז סָאװ ןעטסעּב םעד טימ טעמַאטשעג
 -רָאטשעג זיא רעטָאֿפ ןייז זַא ןעװעג גנוי ךָאנ זיא רע ,ּפָאק עשינֹואג ַא טַאהעג גּוא
 רע טָאה טלָאמעד ןָאש .סעלקירעּפ רעטעֿפ ןייז ייּב ןעגיוצרע ךיז טָאה רע נּוא ןעּב

 רהעז םהיא םימ זיא רעֿכלעװ ,םעטַארקָאס ןעֿפָאזָאליֿפ ןעסיֹורג םעד טֿפּושּכרעֿפ יז
 םינ ךיז טָאה ןעװעג זיא ןסעטַארקָאס ןיא סָאװ עמּוג סָאד רעּבָא ,ןעװעג טעדנײרֿפעּב
 ןָאש ;קילג םוצ טנהָאװעגּוצ ןעװעג לעיֿפּוצ זיא רע ;ןעסעדַאיּביקלַא ּוצ טּבעלקעג
 שַאאמש םעד שינ רעּבָא ןעמהענ ּוצ טַאַאטש ןוֿפ ןעלעֿפעג ןעװעג םהיא זיא רייהרעגנּוי
 מאהעג ּבעיל טַאה רע .טסואװעג טינ רע טָאה ,טֿכער ןוֿפ ,רָׁשֹי ןוֿפ ,ןעּבעגּוצ
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 ןעװעג ויא ןעליװ ןײז .הָנְהְנַה רעטֿכעלש ןייז ןוֿפ טרער םָלֹוע רעד יװ ןערעה ּוצ/
 .טלָאװעג טָאה רע סָאװ טרהיֿפענסיוא רע טָאה לָאמ עלַא גּוא ,קרַאטש =

 *נײרַא ךיז טָאה ןעהטַא סָאװ םעד ןיא ןעוועג גידלּוש ךילֿכָאוטּפיֹוה זיא סערַאיּבקלַא 4
 עשיליציס יר, :ןעמָאנ םעד טיט טנַאקעּב זיא עֿבלעװ גנומהענרעטנּוא רעד ןיא ןעזָאלעג
 טרָאמש ענײלק 5 ןעשיוװצ תֶקֹולְחַמ ַא ןעװעג זיא ןוֿפרער הָּבִס יד ."ןָאיצידעּפּפקער
 יב עֿפליה ןעטעּבעג טָאה ,ַאטסעגע ,טרָאמש יד ןוֿפ ענײא ,ןעיליציס ןיא
 ,וּוקַאריס טרָאטש רעשיליציס רעסיֹורג רעד ײּב סּונילעס ,ערעדנַא יד ,ןעהטַא
 רעײז ןעזייװעּב טלָאװעג ןעּבָאה ,ּפעק עגיציה עגנּוי ערערנַא ךָאנ גּוא ,, םערַאיּביקלַא
 וַאֿפ ןעװעג זיא ץֿפליה ײז ײּב טעּב טרָאמש עשיליציס ַא זַא ,לַאֿפוצ רעד .הָרּוִּנ
 :ןמהעננייא טלָאװעג גנַאל ןָאש ךיז טָאה קלָאֿפ ןעשינעהטַא םעד ;ןענוֿפעג יװ ײז
 ,ןעיליציס לעזניא עֿבײר סָאד

 :ההעֿפעג ַאוַא ןוֿפ קלָאֿפ סָאד ןעטלַאהּוצּבָא טהימעּב סַאיקינ ךיז טָאה טסיזמוא ּ
 ןעק ןעמ וַא םֵרֵּפַּבּו ,רלעג לעיֿפ יװַא ןעטסָאק ףרַאד עֿבלעװ ,גנומהענרעטנוא עֿביל
 טָאה'ס ; ןעהטַא ןייק אנוש ַא סעפע ןעמוק ןעגרָאמ טינ םעװ'ס ּביוא , ןייז רעֿביז םיצ
 ,ןעֿפלָאהעג טינ ךַאז ןייק?
 טימ ,ןעֿפיש 134 ןוֿפ עמָאלֿפ ַא + ןעמּונעגנָא ַאטסענע ןוֿפ עטיּב יד טָאה ןעמ |
 עדיײּב ןוֿפ גנורהיֿפ רעד רעטנּוא זיא ,ןעטַאדלָאס:םוֿפ עטנעֿפָאװעּב רעװש 6,430
 קעװַא סָאחַאמ ַא ל ןעטירד ַא ּױא סַאיקינ נּוא םערַאיּביקלא ; רענגעג ;
 =רע,'נַא ףיֹוא יו עיצידעּפסקע רעד ףיֹוא טקּוקעג טָאה ןעמ . ןעיליציס ןייק ןע ?מּואוושעג-

 לײהטנַא רהיא ןיא טלָאװעג 0 עגיליװירֿפ לעיֿפ גּוא 'ןָאיצידעּפסקע ?םגנורעּבָאר

 , ןעמהעג

 ,ןענוֿפעג ןעגרָאמהירֿפ ןייא ןעמ טָאה ,םיֹורַא זיא ןָאיצידעּפסקע יד רעדייא ךָאנ 4
 .ןעָֿארּברעצ ןעניז ,םעמרע ה ,טָאג :עזיר גּוא ?לערנַאה ןּוֿפ םעּוטַאטס יד זַא!
 טָאה ןעמ .ׁשַעַר ןעסיֹורג ַא טֿכַאמעגנָא סָאד טָאה קלָאֿפ ןעשיּבױלגרעּבַא םעד ייּב-
 רַאֿפ זַא טסואװעג ןעּבָאה עלַא לײװ ,ן'סעדַאיּביקלַא טגירלּושעּב הָלְוַע רעד ןיא:

 ײר נּוא ,טקיטשרעֿפ הָׂשֲעַמ יד טָאה ןעמ .טינ םײקגילייה ןייק טריטסיזקע םהיא
 ,קעװַא זיא ןָאיצידעּפסקע
 טֿכַארּבעג קלָאֿפ סָאר טָאה תֹונָּבְרַק לעיֿפ .קעװַא עטָאלֿפ יד זיא 415 ילּוי ןיא }

 ,גנַאועג גּוא ערײרֿפ טימ טײלגעּב יז נּוא ,ץטָאלֿפ רער ןּוֿפ ןעמיװשּבָא םער רַאֿפ
 ליח ןּוֿפ רערהיֿפ ערייּב יר ןענײז ןרעסַאװ עשינעילַאטיא יד ןיא .גידנערהָאֿפנײרַא
 טנַאיעגנָא ײז טָאה ןעֿפיג ןיא ;ךיז ןעשיװצ ןעװעג גינייא םינ קרַאטש ןַאשי -
 ,םײה ַא קירּוצ ן'םעדַאיּכיקלַא ןעֿפּורּבָא ןעמוקעג זיא עֿבלעװ ,ןעהטַא ןּוֿפ ףיש ַא = -

 סלּומַאמס םעמרעה טָאה רע ןַא טגידלּושעּב םהיא ןעּבָאה םיאנֹוש ענײז לײװ



 / ,עטּכישעג:טלעוו יד 154

 ' רע שמָאח ,ןעמּונעגרעּביא סַאיקינ טָאה המחלמ רעד ןּוֿפ גנּורהיֿפ סָאר ,ןעֿכָארּברעצ

 ' ,עיצידעּפסקע רעד ןע גע ג ןעװעג טּפיוהרעּביא רעהירֿפ זיִא
 { -- .טרענַאלעּב ז נּוא זּוקַאריס ּוצ ןעמּוקענּוצ סַאיקינ זיא 418 גנילהירֿפ ןיא

 ! ןעמיּבעג ךיז טָאה רעּבָא גנּולצּולּפ ,ןֹוחָצִנ םּוצ ןעװעג טנעהָאנ ץנַאג ןָאש זיא סַאיקינ
 ,עגַאל יר

 'ּוצ ,םיאנוש םנעהטַא ּוצ קעװַא םעדַאיּביקלַא זיא ןעהטַא ףיֹוא טֿכַארּבעגֿפױא
 ןעלָאז ײז ,טנײלעגרָאֿפ גוא ,ןעהמַא ןעגעג טצײרעגֿפיוא יײז ,רעינאמָאדעקַאל יד
 =יציֿפָא רעשיטרַאּפס ַא , ר יג .ןעהטַא ןענעג קַאריס ןעֿפלעה ןהעג טציא
 ,זּוקַאריס ןייק ןײרַא זיא נּוא ליח ןעשינעהטַא םעד ךרּוד ,ליח ןיילק ַא טימ זיא ,רע
 .רעיקַאריס ם'נוֿפ גנּורהיֿפ יד ןעמּונעגרעּביא טָאה רע .ןעציטש ּוצ רעזוקַאריס יד ידּכ
 שנעקעג טינ ןֵתֹוא םּוׁשּב סַאיקינ טָאה טציא זַא יֹוזַא גנוטסעֿפ יד טקרַאטשרעֿפ ,ליח
 ,ליח ךָאנ ןעסַאיקינ טקישעג טָאה ןעהבַא . תֹוחֹּכ עשירֿפ ןהָא ןעמהעננייא וּוקַאריס
 415 טסּוניֹוא 97 םעד .טוּומעג טצעי ןָאש ןעמ טָאה ןערהיֿפֿברּוד געירק םעד לײװ
 .-ןָמיִס ןעטֿכעלש ַא רַאֿפ ןעמּונעגנָא ןעּבָאה רעטסירפ יד סָאװ ,הָנָנְל יּוקַל ַא ןעוועג זיא
 רעטסירּפ עשינעהטַא יד םהיא ןעּבָאה קירּוצ קעװַא טלָאװעג ןָאש טָאה סַאיקינ זַא גּוא
 טצּונעּב טימרעד ךיז ןעּבָאה ןעװקַאריס יד . געט 97 ףיֹוא ךָאנ ןעטלַאהעגּבָא רַאֿפרעד
 ןעמער טנעקעג טצעי טָאה טֿכַאלשַא רּונ ;םרַאּפשרַאֿפ ןעֿפַאה םעד ןעּבָאה נּוא
 ,=עג זיא עטָאלֿפ עשינעהטַא עצנַאג יד גּוא ,ןעװעג זיא טֿכַאלש יר ,רענעהטַא יד
 ילד | .רנעה יר ןיא רעזוקַאריס יד ײּב ןעּבילּב

 .םיִּמַבְש יד ּוצ ,אָפּוג לעזניא ןףיֹוא ןעװעטַאר טלָאװעג ךיז ןעּבָאה רענעהטַא יד
 םָאר ;ןעּבעגעגניא טינ רעּבָא ײז ךיז םָאהס ,ןעװעג ךילדנײרֿפ ײז ןענייז עֿכלעװ
 גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא ,םנעהטַא ליח טֿפלעה ַא נּוא טגָאיעגֿבָאנ יז טָאה ליח רעזוקַארַאס
 ןיילק ַא ייּב ,זיקַאריס ןוֿפ טײװ ןעדנוטש 5 .ןעמּונעג ןעגנַאֿפעג ,םענעהטסָאמער ןּוֿפ
 רעּבָא ,ליח טֿפלעה ןערעדנא ן'טימ טלעטשעגּבָא ם סַאיקינ ךיז טָאה םּורַאניסַא לעֿבײמ
 שינ םּשִּפ ןעּבָאה ןעטַאדלָאפ יד נּוא ,רעגַאל ןייז ןיא ןעװעג טינ גנּונררָא ןייק זיא'ס
 ןעּבעגעג רעּביא ליח ןייז טימ סַאיקינ ךיז טָאה ןַאד , רערהיֿפ ערעײז ןעגלָאֿפ טלָאװעג
 6 !  .רענַאטרַאּפש יד ןוֿפ דנעה יד ןיא

 '{ןעװעג םֵקֹונ ךילקערש ךיז ןעמ טָאה רערהיֿפ ערעייז ןיא גּוא ענעגנַאֿפעג יר ןיא
 '=עג רעײֿפ ןיא גּוא טצעזעג סינעגנעֿפעג ןיא ,טֿפױקרעֿפ טֿבענק רַאֿפ יז טָאה ןעמ
 ןעוװעג ןענייז סָאד ;ןעּבילּבעג ןעּבעל ןענייז ענעגנַאֿפעג להָאצ רעניילק ַא רּונ ,טנערּב
 םיאנֹוש ערעייז ראֿפ טנעיילעג ןעמיטש עדנרעטיצ טימ ןעּבָאה עֿכלעװ ,עגיזָאר יד
 ךיז ײז ןעּבָאה טימרעד ;סעדיּפיריֹוא ,ררושמ ןעטּבילעג רעײז ןוֿפ םיריש יד
 6 י | .טעװעטַארעג

 :עשינעהטַא 8000 : ןערָאלרעֿפ עיצידעּפסקע רעֿבילקילגמּוא רעד ןיא טַאה ןעהטַא

 = .י* ראדד



 ,+נָא נּוא ,טניהטומעג רלאּב ךיז יז טָאה ןעגעווטסעד ןוֿפ ,ןעֿפיש 200 נּוא רעגריב -

 155 .געירק:סגנּונידײהטרעֿפ סנעהטַא ,ןעהטַא ןעגעג דניּב רעד 6 עיצידעֿפפקע רער ןוֿפ ףֹוס רעד

 | רעֿבלעװ געירק ַא ;ַאטרַאּפש ןעגעג וע 8 םּוצ ןעטיירנּוצּוצ ךיז ןעּבױהעג

 ' + ןעהטַא ןּוֿפ ןעמהעננייא טימ טזָאלעגסיוא ךיז גּוא (413--404) רהָאי 9 טרעיודעג טָאה
: 0 

| 

 ךס ַא ןוֿפ דנּוּב ַא זַא ,ּוצַאד טֿכַארּבעג טָאה ןעיליציס ייּב קילגמּוא םנעהמַא
 =עג ּוצ אנוש רעיינ ַא ךָאנ זיא יז ּוצ ,ןעהטַא ןעגעג סיֹורַא זיא ,טדָאמש עשיֿכירנ
 עגיטֿביװ א רהעז םלעיּפשעג טָאה סָאװ ,סָאיח לעזניא סָאד נּוא ,זּוקַאריס ןעמּוק

 םעד םעלַא ּוצ ,ןעהטַא ןוֿפ ןעלַאֿפעגּבָא 413 ןיא זיא נּוא דנּוּב ןעשינעהטַא ןיא עילַאר |
 ןערָאװעג רהָאװעג יז ןענייז םיֹוק לייװ ,רעסרעּפ יד טשימעגניירַא .ךָאנ ךיז ןעּבָאה ;

 ןעלָאז יז זַא ןעּפַארטַאס ערעייז ּוצ ןעּבירשעגּוצ יז ןעּבָאה ,הָנָּפַמ םנעהטַא ןּוֿפ -

 ,טרָאמש עשיטאיזַאנײלק עשיֿבירג יד ןיא רענהָאװנייַא יד ןּוֿפ ןרעייטש יד ןענהָאמניײא

 .ןעיסרעפ טימ דנוּב ַא טכַאמענּבָא ַאטרַאּפש טָאה 410 , ןעמיײצרַאֿפ ןעוװעג זיא'ס יו ;

 תל 8 ר
 : טָאה 410 ןיא זַא ,יֹוַא טקרַאטשרעפ ןעהטַא ךיז טָאה ,סָאװ רעדייא .ןעוװעג גידוועריד

: 
: 
: 

 ו

 רהעז טינ ןענייז דניײֿפ ערהיא עלַא סָאװ ,םעד ןיא ןעװעג זיא קילג .סנעהטַא

 עֿכלעװ ,רעשיזענָאּפָאלעּפ רער ןעגעג ןעֿפיש 104 ןוֿפ עטָאלֿפ ַא טלעטשענסיורא יז
 טי , ןעֿפיש 94 ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא ,

 .ףךַאנ ,ןעּבָאה רענַאימרַאּפש יד סָאװ ,ןעהטַא רַאֿפ ןעוועג זיא עטסנרע סָאד

 איילעקע ר לעטרָאטש עניילק סָאד טגיטסעֿפעּב נּוא טצעזעּב ,הָצֵע סעסעדַאיּביקלַא

 -לַא טימ טצּונעּב ךיז ןעמ טָאה ַאטרַאּפש ןיא ,ןעהטַא ןּוֿפ םייוו גנאג העש 5 -= ,
 =נעלק רעד יב נּוא טַאהעג םינ םהיא ּוצ ןעמ טָאה ןעיורטּוצ ןייק רעּבָא ןעסערַאיּביק

 ןײק ןעֿפָאלטנע ויא רע ,טײקשלַאֿפ ןיא ןעוװעג רֵׁשֹוח םהיא ןעמ טָאה ךַאז רעטס
 /  טעװ םהיא ךרּוד זַא גידנענֿכער טרעפט ּפַארטַאס םּוצ ,ןעיסרעּפ
 || ,םיז רעשינעהטַא ףיֹוא ןעהיצרעּבירַא םהיא נּוא ,ןעהטַא טימ ןעֿכאמ םולש רע

 0 לָאז גנוריגער עשינעהטַא יד וַא טגנַאלרעֿפ ,טניש סע יװ ,טָאה ּפַארטַאס רעד -
 6 ; ערערנַא ךָאנ ןעּבָאה טַאַאטש םעד ןעריזיטַארקָאטסירַא ּוצ . שיטַארקָאטסירַא ןערעװ
 7 ,טרהיֿפעג תֹוּבַס -
 /  'ּוֿפ ןעמוקענסיױַא ןענייז עֿבלעװ ,ערעדנַא גּוא םעלַאּברעּפיה ,ןָאעלק טיצ 4

 : עשינעהטַא יד ךיז ןעּבָאה ,שיטַארקָאמעד טרהיֿפעג קלָאֿפ םעד טימ ךיז נּוא קלָאֿפ
 4 !ךײ ןעגעלֿפ יז ּואוו --- ןעירעטעה -- ןעּבּולק טֿפַאמעג ךיז ,גינייארעֿפ ןעטַארקָאטסירַא
 /  ןענעג --ערעיי ןוֿפ רענַײא-- סַאיקינ טימ ןעטכאהעג ןעּבָאה יז ,ןעמוקנעמַאזוצ
 0 טימ םולש ןעֿבַאמ טלָאװעג יז ןעּבָאה רעטציא נּוא ,עיצידעּפסקע רעיליציס רעד -

 ! יװ ןעד ,שיטַארקָאטסירַא ןערעוו טֿפרַאדעג ןעהטַא רענָא םָאה רַאֿפרעד א א
| 

 | םע יװ ? ןעשיטַארקָאטסירַאינַא םימ םולש ןיא ןעּבעל טַאַאטש רעשיטַארקָאמעד
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 ןייק ןײרַא ןעטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ ףליה רעד טימ טלָאװעג סעדַאיּביקלַא םָאה טנייש
 םַאה סעגירטניא ענעדעישרעֿפ ךרּוד ,םהיא ןהֶא ןעמוקעגסיוא רעּבָא ןענייז יז ; ןעהטַא
 טרהיֿפעגנייַא נוא ןעצעזעג עשינָאלָאס יר טֿפַאשעגּבָא ײטרַאּפ עשיטַארקָאטסירַא יד
 רעּביא טש'רמולּכ ךָאד נּוא ,גנּוריגער עשיֿברָאגילָאנַא טרהיֿפעגניַא טָאה יז ,עיינ
 טרהיֿפעגנייַא טָאה יז סָאװ םעדֿכרּוד ,םרָאֿפ עשיטַארקָאמעד עגירהירֿפ יד טוָאלעג
 הטַאר רעֿבילרעגריּב רעד רעּבָא .רעגריּב עֿבײר 5,000 ןוֿפ --- איזעלקע --- הטַאר ַא

 ?עג טָאה ןעֿפורנעמַאװוצ םהיא לייװ ,ןעמּוקעג ןעמַאווצ טינ לָאמנײק טעמּכ ךיז זיא
 ,ןעּבָאה יז נּוא ןעטַארקָאטסירַא ןעװעג ןענייז עֿבלעװ ,400 יד ןוֿפ הטַאר רעד טֿפרַאד
 יר .גירּביא רַאֿפ המַאר ןעֿבילרעגריּב ןּוֿפ ןעֿפורנעמַאזוצ סָאר ןעטלַאהעג ,ךילריטַאנ
 רעשינעהטַא רעד ףיוא ןעהּורנּוא ןעֿפורעגסיֹורַא ןעּבָאה ,ןעהטַא ןיא ןעגנּונררָא עיינ
 ןוֿפ ןעשנעמ יד ,סָאמ ַאס לעוניא םעד ייּב ןענַאטשעג ןַאד זיא עֿבלעװ ,עטָאלֿפ
 רער רעטנּוא ,סָאמַאס ןוֿפ ןעטַארקָאמער יד טימ טגינײארעֿפ ךיז ןעּבָאה עטָאלֿפ רעד
 ןעגעג געירק םעד ןערהיֿפ רעטײװ טלָאװעג ךיוא ןעּבָאה יז ,סָאלוּביזַארט ןוֿפ גנּורהיֿפ
 ,טלָאװעג רּונ טלָאװ םעדַאיּביקלַא ןעוו זַא ,טּבױלגעג ןעּבָאה גּוא זענָאּפָאלעּפ םער
 =נּואוועג יװ ןעװעג סע זיא ןעסעדַאיּביקלַא רַאֿפ ; טרהיֿפעגסױא געירק םעד רע טלָאװ
 , המכח נּוא טנַאלַאט ןעצנַאג ןייז ןעויװעגסיֹורַא ָאד טָאה רע , ןעש
 יַלָא רעד ןוֿפ םירֿפעּב ןיילַא קלָאֿפ עשינעהטַא סָאר רעּבָא ךיז טָאה לייוורעד ְּ

 ערעַײז גּוא (411) ןעצעזעג עטלַא יד טרהיֿפעגנייַא קירּוצ טָאה נוא גנוריגער רעשיֿברַאג
 עלַא יד טסּואװעג םינ ןעּבָאה רענַאטרַאּפש יד .טלעדנַאהעּב ןעסַאלעג רהעז רענגעג

 ןעזיװעג קילג ּסָאר רעדעיװ ךיז טָאה עלייװ ַא ףיוא נּוא ,ןעצטּונעּב ּוצ ןעטייהנעגעלעג

 נּוא סָאלוּביזַארמ ןּוֿפ גנורהיֿפ רעד רעטנּוא ,רענעהמַא יד ןעּבָאה 410 .ןעהמַא רַאֿפ
 :יציח ייּב נּוא ,עטָאלֿפ עשיוענָאּפָאלעּפ ןייא ןעמונעגנייַא סָאר י ּבַא ייּב סָאליזַארמ
 ןוֿפ ליח ן'מימ םענייאניא ,ענייא ךָאנ םערַאיּביקלַא ןוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא ,םָאק
 ןָאש ןעצנַאג ןיא סעדַאיּביקלַא טָאה םעדֿברּור .סָאצָאּבָאנרַאֿפ ,ּפַארטַאס ןעשיסרעּפ
 נוא ןעהטַא ןייק קירּוצ ןעמּוקעג רע זיא 408 , דנַאלרעטַאֿפ ןייז טימ טֿכַאמעג םולש

 .רעטקַארַאֿב ןייז טינ רעּבָא ןעמײקגיהעֿפ ענייז טמהירעג רהעז טָאה קלָאֿפ סָאד !
 סָאד ןערָאלרעֿפ רעדיװ ןעמ טָאה ,407 רהָאי ןיא ,להַאֿפּוצ ןעֿכילקילגנּוא ןייא ךרּוד .

 ןוֿפ ןעהטַא טָאה םהיא טימ ; טַאַאטש ןוֿפ טרעטייוורעד םהיא נּוא םהיא ּוצ ןעיורמּוצ
 ןעוועג דנַאמשמיא רשפא זיא רעֿבלעװ , ןעשנעמ ןעגיצנייא םעד טרעטייוורעד ךיז !
 ָאנ ןערהָאי עטצעל יר ןיא זיא םָאװ ,ַאטרַאּפש טימ געירק םעד ןעגידנע ּוצ ךילקילג

 , ןעֿבָארבעגסױא רעקרַאטש !

 טגינײארעֿפ ךיז טָאה ,רערהיֿפסגעירק רעשינַאטרַאּפש רעד ,סָארדנַאויל
 ןּוֿפ שרי רעד) רעגלָאֿפנָארהט ןעט ןעשיסרעּפ ַא טימ/

 גּוא עצלָאטש ,תֹווֲאַנייֵלעְּב עסירג ,ערייב ,רעגני רער םּוריק (הכולמ רעד
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 137 . געירק ןעשיזענָאּפָאלעּפ ןוֿפ ףֹוס רעד , םּוריִק נוא סַארדנַאזיל ןעשיווצ דנּוּב רעד
 יי

 םער ןעמהענרעֿפ וצ םיײצ רעד םימ ןעסָאלשעּב ןעּבָאה ,ןעשנעמ עגיצייגרהע =
 עֿבילרעדנּואװ ןעוועג ײז ןענייז עדייּב ,דנַאלרעטַאֿפ רעייז ןיא ןָארהט ןעֿכילגינעק
 ּתויִרְזְכַא ,רענַאטרַאּפש ַא ןּוֿפ הָוֲאַנ יד ךיז ןיא טַאהעג טָאה םָארדנַאויל ,ןעשנעט
 תוסרוקיּפַא --- טייצ רענעי ןיא -- ענרָאמ סָאד גּוא טַארקַאטסירַא ןעשירָאד ַא ןּוֿפ
 זיא'ס נּוא לעקַארָא םער טרַאנעג ,ןערָאװשעג שלַאֿפ טָאה רע , טסהיֿפָאס ַא ןוֿפ

 סָאד .ןעלעטשּוצסױרַא טֿכַאמ ןייז יּבַא ןּוהמ ּוצ גנידצלַא ןעוועג טֿכער םהיא ײּב
 ןעביױהֿפיֹוא טֿפרַאדעג טינ טָאה רע רּונ ,םערַאיּביקלַא רעשינַאמרַאּפש ַא ןעוועג זיא
 2 ,דנַאלרעטַאֿפ ןעגייא ןייז ןעגעג ררעווש ןייז

 ןעוועג אֵנַקְמ גּוא טסייג ןעשיֿבירג םעד ןוֿפ ןעמלַאהעג רהעז טָאה םּוריִק
 רּונ ,טײהײרֿפ זיא םָאוו ןענַאטשרעֿפ םָאװ גינעוו ּוליִפֲא טָאה רע .טײהײרֿפ רעייז-
 ןיא טָאה רע .טייקסיורג ס'דנַאלנעֿבירג טשגעיל םעד ןיא וַא טלהיֿפענ טָאה רע
 ןעשיטַארקַאמעד ןעגעג הָאְנִׂש יד נּוא טָאּפסעד ןעשיטַאזַא'נַא ןוֿפ הואג יד טַאהעג ךיז
 ןעשיזענָאּפָאלעּפ םּוצ דלעג ס'צנירּפ םעד טימ טצּונעּב ךיז טָאה סָארדנַאזיל . .ןעהטַא|

 טָאה ַאטרַאּפש ןיא לייוו ,ענעצס ןוֿפ ּבָארַא טומעג דלַאּב טָאה רע רעּבָא , געירק
 .טָאה עלעטש ןייו ;רהֶאי ןייֵא יו רהעמ ןעטלַאהעג טינ רערהיֿפסגעירק ןייק ןעמ

 טרַאּפשעגנייא עטָאלֿפ עשינעהטַא יד טָאה רע .סָאדיטַארקילַאק ןעמונרעֿפ

 טימ ןעהטַא טָאה עגַאל רעשיטירק רעד ןיא .(406) ענעלעטימ ןּוֿפ ןעֿפַאה םעד ןיא
 רענַאימרַאּפש יד טָאה נּוא ,טָאלֿפ םעיינַא טלעטשעג ןעמַאווצ תֹוחֹּכ עטצעל יד
 סָאריטַארקילַאק זיא טכַאלש רער ןיא .,ןעלזניא עשיויאּונגירָא יד ייּב ןעמונעגנייא
 0 :  .ןעלָאֿפעג:

 ךיז טָאה רנַאל ןיא גנּונדרֶא ןייק ,טֿכַאװשעגּבָא קרַאטש ןעוװעג זיא ןעהטַא
 טרָאטש יד ןוֿפ ענייא ןֵמְו-לָּכ זַא ,ןהעזעג ןעּבָאה עלַא גּוא ,ןעטלַאה טנעקעג טינ-
 .ןייז טינ םולש ןיק טעװ ןהעגרעטנּוא םינ טעװ ---ַאטרַאּפש רעדָא ןעהשַא --
 רערהיֿפ ַא רַאֿפ טֿכַאמעג םהיא נּוא ןעֿפורעג ץסָארדנַאזיל רעדיו טָאה ַאטרַאּפש
 | 1 . עטָאלֿפ רער ףיוא-

 יז נּוא יָאמַאטַאּפ סָאגיא ייּב עמָאלֿפ עשינעהטַא יד ןעלַאֿפעּב זיא סָאררנַאזיל
 ןעמוקעג קירּוצ ןעֿפיש:רערּורײרד 180 יד ןּוֿפ ןענייז עגינייוו רונ .(409) ןעמונעגנייא -

 טָאה רהָאי םענעגייא םעד ןיא  ,הָרָוׂשְּב 0 יד טֿבַארּבעג נּוא ןעהטַא ןייק

 =יֹוּפ ךלמ רעד נּוא טײשםי ןוֿפ םּואייריּפ םדָאמש יד םרענַאלעּב סָארדנַאזיל
 .םרָאטש יד םָאה טייצ עגנַאל ַא .הֵׁשְּבַי רעד ןּוֿפ טרענַאלעּב ז טָאה םּוינַאזי
 404 רהָאי ןיא םײנעג ױ טָאה רעגנוה רעד ויּב ,גנּורעגַאלעּב יד ןעטלַאהעגסױא-
 . ןעּבעגוצרעטנּוא ךיז-
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 ?יזענַאּפָאלעּפ רעטצעל רעד נּוא רעטירד רעד ךיז טגידנע טימרעד
 : טש יר .ןעהטַא הָנֶּתַמַא יו טקנעשעג טציא ַאטרַאּכש טָאה םולש םעד

 /  ;שנַאליעֿפ ןעּבָאה הטנירָאק נּוא ןעּבעהט יװ ,ןעֿכַאמ בַרָק טלָאװעג םינ ַאמרַאּפש
 - -ןערעװ ךיֹוא םיאנוש סַאטרַאּפש טנעקעג ךָאד יז ןעטלָאװ ןעגרָאמ טנייה םינ לייוו

 .  ןוֿפ לַאירעטַאמ םער ,(געטסעגצצ) ןִיַוייֵלְּכ יד ןּוֿפ תֹורצֹוא יד טרעטשרעצ ןעּכָאה ייז = |
 / .---:ש: ,גנוטסעֿפ סנעהטַא ןוֿפ דנעוו יד ןוֿפ לייהמ ַא נּוא ןעטָאלֿפ יד = }

 . 3ןערעװ שרערנַא ןָא טציא ןוֿפ ןעלעוו ןעצעזעג סנעהטַא זַא ךיז םהעטשרעֿפס
 / רעּבענצעועג טציא ןערעװ גנורעיגער רעשיֿכרַאגילַא רעד ןוֿפ ןעשנעמ עטסגרע יד

 / ףרעוװש םעד טימ סָארדנַאזיל טָאה סָאמַאֿפ לעזניא ןּוֿפ עיטַארקָאמעד יד ,ןעהטַא ןיא == |
 2 .עיֿברַאגילא רעד ןעּבעגּוצרעטנּוא ךיז ןעגנּואווצעג = }

 / +םֿפַאשררעה סַאמרַאּפש :ּוא ּפיצנירפ רעשיטַארקָאטסירַא רעד זיא ןֹוחָצִנ םעד טימ
 , 8 .מרעפיזעג ןעוועג דנַאלנעֿבירג רעיא

 כג ּו
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 . לעטיפאק סעטפקעז

 , טכאמרעּביוא םאטראפש
 וי

 -.ןעהטַא ןיא ןענַאריט גיסיירד יד ,דנַאלנעֿכירג ץנַאג 6 .טֿפאשרעה סַאטרַאּפש
 = םנעהטַא דנַאטשּוצ רעגיטסייג רעד .סָאלוּבױַארט , םיפדרנ עשיטילָאּפ יד ,סַאיטירק

 ?םיֿפָאס יד  .סַארָאנַאסקַאנַא .ןעטסימָאטַא יד .טירקַאמעד גוא ּפיקיָאל , ןעטסיפָאס יד 4
 ןיא עגַטל עשיטילָאּפ יד , טיֹוט ןייז גוא ,ערהעל ןייז ,הגהנה ןייז ; סעטַארקָאס . ןעמ
 ןעשיווצ המהלמ יד ,סעפקרעסקַאטרַא טימ סַאריק ןוֿפ געירק רעד .דנַאלנעֿכירג

 רעשעטנירָאק רעד .ַאטרַאּפש ןוֿפ ךלמ רעד סָאָאלױעגַא .ןעיסרעּפ גּוא ַאטרַאפש = ?
 . ןעיסרעּפ טימ םֹולש סעסָאדיקלַאטנַא . געירק

 ?רנַאלנעֿכירג ץנַאג רעּביא טשרעהעג ַאטרַאּפש טָאה רהָאי גילדנהעצ עֿכילטע
 םיורג ַא טַאהעג גירנעטש טָאה יז תרש , ןעטלַאהעג טסעֿפ ךיז טָאה טֿפַאשרעה רהיא
 טרָאטש ענעמּונעגנייא יד ןיא ןענָאזינרַאג ןעטלַאה דיִמָּת טגעלֿפ יז ןעֿבלעװ ןּוֿפ , ליח
 וי רעדעי ןיא ךיז טָאה םעד יי ,(ןעטסָאטרַאה) רערהיֿפ עשינַאטרַאּפש רעטנּוא

 ַאטרַאּפש טימ ןעטלַאהעג טָאה עֿכלעװ ,ייטרַאפ עשיטַארקָאטסירַאנַא ןענוֿפעג
 =סקלָאֿפ עסיֹורג יד .ןעשנעמ 10 ןוֿפ סעיסימָאק ךרּוד גנּורעיגער יד טרהיֿפעג גוא
 .ףיֹוא גנּוֿפָאה יד ןוֿפ ,זָאלהטּומ ,טֿכַאװשעגּבָא ןעווֶעג געירק ן'ךָאנ ןענייז ןעסַאמ
 .ַאטרַאּפש טלהָאצעג טציא ןעּבָאה עלַא ,טוָאלעגסיֹוא םינ רָאג ךיז טָאה גנּואירֿפעּב
 - ץַאטרַאּפש ךָאנ טָאה ּוצרעד . ןעהטַא טלהָאצעג רעהירֿפ ןעּבָאה ייז יװ , ןרעייטש

 ּפָאק רער ןעװעג זיא רע ;סָאררנַאזיל רערהיֿפ רעד טַֿארּבעג ןעצטונ לעיֿפ
 רע נּוא ,םהיא םּורַא טּבעלקעג ךיז יװ ןעּבָאה עלַא ,ןעײטרַאּפ עשיֿברַאנילַא עלַא ןּוֿפ
 4 ,ײנַאריט ןימ ַא טרהיֿפעג טּוׁשַּפ ,ַאמרַאּפש ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טָאה 1

 / + עגירעיורט ַא רהעז ןעוועג זיא טֿפַאשרעה םַאטרַאּפש רעטנּוא עגַאל םנעהטַא
 / לָאנ ןעּבָאה ,טריטסיוקע רעהירֿפ ןוֿפ ןָאש ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןעּבולק עשיֿברַאגילָא יד !

 - ןעֿפורעג טָאה ןעמ עֿבלעװ ,ןערַאסימָאק ףניֿפ יד ,םּולֿפנײא רעייז טעטײרּברעֿפ רהעמ
 םקלָאֿפ ַא ךרוד ,ןעּביײלקסיױא ןעסייהעג ןעּבָאה ,ןע רָא ֿפע :ןעמָאנ ןעשינָאקַאל ןיטימ -

 - ןעֿכַאמ גּוא גנורעיגער יד ןערהיֿפ לייוורעד ןעלָאז עֿכלעװ ןעשנעמ , גנּולמַאזרעֿפ

 - ,ןעשנעמ 30 ןעּבילקענסױא םָאה ןעמ .(404) ןעהטַא רַאֿפ גנּוּבעגצעזעג עיינ ַא
 - שעגםיוא ןעמ טָאה ײז ןוֿפ 0 .ןענַאריט :ןעֿפּורעג םעדֿבָאנ טָאה ןעמ עֿבלעװ

 .מָאה קלָאֿפ סָאר ;ּוצרעד ןעגנואווצעג ןעּבָאה רעינַאמָאדעקַאל יד ליײװ ,ןעּביל

: 
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 םעד ,םַאמירק טנעֿבײצעגסױא ךיז טָאה 30 יד ןוֿפ .ײז ףיֹוא ןייז םיִּכְסַמ טזּומע ע
 רַאֿפ יא עטסעּב סָאר וַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע ,ריִמְלַּתַא םעסעטַארקָאס ףָאזָאליֿפ:
 =יניירּוצסױא ןעּבױהעגנָא רע טָאה רעּבירעד ,טֿכַא מ טציזעּב רע ןעוו ןַאמסטַאַאטש ַא
 ןענעג ןענייז יז זַא ןעוועג רֵׁשֹוח טָאה רע עֿכלעװ ןעשנעמ יד ןוֿפ טרָאמש יד ןעג
 ךָאנ ךיז טָאה ּוצרעד .רעסַאװ יװ ןערָאװעג ןעסָאגרעֿפ זיא טּולּב ;עיֿכראגילֶא רעד
 ןיא ןעּבעל סָאד זיא ןעדנעטשּוצ עכלעזַא ייּב ,רלענ ּוצ הֶוַאַּת ןייז טשימעגניײרַא
 ןרערנַאווּוצסֹוא ןעּבױֹױהעגנָא ןעמ טָאה זייװ:ןעסַאמ ; ןעוועג ךילגערטרענוא טּושָּפ ןעהטַא
 ערעסָאװ ּוצ גידנעהעזרעד ןעקָארשרעד ןײלַא ךיז ןעּבָאה 20 יד ןוֿפ ענינייא . ןעהטַא ןוֿפ
 ,םענעמָארעהט ,ײז ןּוֿפ רענייא גּוא ,טֿבַארּבעג טָאה גנּורהיֿפ רעייז ןעמַאטלּוזער

 ןעמ סָאװ םעד ּבעילּוצ זַא ןעזיועג טָאה נּוא הֶנְהִנַה רעד ןעגעג םיֹורַא ןעֿפָא זיא:
 םָאה רע ,רעגריּב יד ןעשיווצ ןעהּורנּוא ןענייז ןעשנעמ עגירלּושמּוא םּוא טגניירּב:

 ץמּוש םעד רעטנּוא גנורעיגער עגיהּור ַא ןערהיֿפנייַא רעסעּב לָאז ןעמ זַא טגנ
 ןעגנּורעגנירגרעֿפ םּוׁש ןייק ןוֿפ ןעסיוו טלָאװעג טינ טָאה סַאטירק . ןעינָאמָאדעקַאל ןּוֿפ

 גּוא --- ןעּבײהֿפױא טינ רעריװ ךיז לָאז עיטַארקַאמעד יד טַאהעג אָרֹומ טָאה ר
 זיא םענעמָארעהט .אנֹוש ַא סיַאטרַאּפש זיא רע זַא ןעסענעמָארעהט טגָאלקעגנַא

 :עג רעּבַא םהיא טָאה ןעמ ,טריֹוט ןוֿפ ןעװעטַאר ּוצ ךיז ידּכ ,ןערָאװעג ןעֿפָאלטנעי
 .ט'גרהעג גּוא ַאיטס ָא ה ןיטָאג רעד ןּוֿפ ַחֵּבְוִמ םעד ייּב טּפַאה

 ;רהעװעג סָאד ןעמונעגּוצ רעגריּב יד ןוֿפ נּוא טשרעהעג רעטייוו ןעּבָאה 30 יד
 יר --- ןעֿפַאװ ןעגָארמ ּוצ טֿבער סָאד טַאהעג ןעשנעמ 3,000 רונ ןעּבָאה טּפיֹוהרעּביא
 ןעֿפױלּוצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעגריּב ע'תָמָא ראֿפ ןעטלַאהעג טָאה ןעמ עֿבלעװ
 ןענייז ם'רנַאלנעֿבירג טדָאטש עגירּביא יד ,ּואװשרעדנַא ץּוש ןעֿבוז נּוא ןעהטַא ןוֿפ
 ןעמשרע םּוצ ,םיַאמרַאּפש קיטילָאֿפ רעגיטייזנייא רער טימ ןעוועג ןעדעירֿפוצנּוא ךיֹוא;
 הָּבַּס יד ,ןעּבעהט ,ם'נעהטַא אנוש רעגיטציאויּב רעד רהיא ןענעג םיֹורַא ןיא
 ,טַאהעג ארֹומ טָאה סָארדנַאזיל : ןעוועג סָאר זיא ןעֿפָא ןעמערטסיֹורַא רהיא ןוֿפ
 גנורעקלעֿפעּב עצנַאג יד -- ןעהטַא ןיא ןעגנּונדרָא עײנ יד ּבעילּוצ --- םעוו רעמָאמ
 ןייק זַא ,להעֿפעּבַא ןעּבעגעגסױרַא רֶע טָאה רעּבירער ,ןעהטַא ןוֿפ ןרעדנַאװסיוא:

 יר לָאז ,ַאמרַאּפש םימ גנודניּברעֿפ רעֿכילדנײרֿפ ןיא ןהעמש סָאװ יד ןוֿפ ,טדָאטשי
 טלָאװעג טינ להעֿפעּב םעד טָאה ןעּבעהט .ןעוָאלנײרַא טינ רערעדנַאװסיוא עשינעהטַא:
 .ןעבילקעג ןעמַאווצ םרָאד ךי טָאה עיטַארקָאמעד עשינעהטַא יד נּוא ,ןעגלָאֿפ

 ןײק קעװַא ןעשנעמ להָאצ רעסיֹורג ַא םימ זיא גּוא טריזינַאגרָא יז טָאה סָאלוּביזַארט

 נּוא גידנעהעז טינ ןעֿבַאמ ךיז םעװ יז זַא ,טגָאוענּוצ םהיא טָאה ןעּבעהט ,ןעהטַא-
 :לעֿפעּב יר ּואװ ,(403) ַאייריּפ ןײק ןײרַא זיא סָאלוּביזַארט ,ןערעטש םינ םהיא-
 ײטרַאּפ עשיֿברַאגילֶא עשינעהטַא יד .ןעמּונעגנָא ךילדנײרֿפ רהעז םהיא טָאה גנורעק
 .ןעגָאלשרעצ םהיא ןעצנַאג ןיא טלָאװעג גּוא ליח ַא טימ ןענעגטנע םיֹורַא םהיא ןיא;



 . ס'ןעהטַא דנַאטשוצ רעגיטסייג רעד . סָאלוּביזַארט ,םיפדרנ !

4 2 

 1 יע ןעּבָאה ןענַארימ  עגירּביא י יד ,ןעלַאֿפעג סַאיטי רק זיא טֿפַאלש רעד ןיא רּוג
 00 . ןעײטרַאּפ ערייּב ןּוֿפ דנעה יד ןיא ןעּבילּבעג זיא טרָאטש יד גּוא ,ןעגיוצ

 : ןעשינַאמרַאּפש ןעםיורנ םעד ןעגענ ןהעטשייּב טנעקעג טינ א סָאלּוּביזַארט
 -:ַאמרַאּפש 5 יר ןוֿפ רענייא טָאה ,קילג ןייז ּוצ רּונ ,ןעהּטַא ןייק ןײרַא זיא סָאװ ליחפ)

 : יזַא ַאטרַאּפש רַאֿפ נּוא םהיא רַאֿפ רעסעּב זיאס זַא , ןענוֿפעג םּוינַאזיֹוּפ םיבלמ עשינ
 רעד ךרּוד זַא ןעהעועג טָאה רע ;הכּולמ עגידנעטשטסּבלעז ַא ןעּביילּב לָאז ןעהּטַא
 רָאטַאמקיד נּוא געטַארטס רעשינַאמרַאּפש רעד םרעװ עיֿכרַאנילָא רעשינעהטַא
 /  =ױַארמ .אפּונ ַאטרַאּפש ראֿפ ךילרהעֿפעג םעדֿברּוד נוא קרַאמש ּוצ סָארדנַאזיל
 /  -ָאמעד יר קירּוצ ןערהיֿפניֵא ןעּבױהעגנָא נּוא ,ןעהטַא ןייק ןיירַא ןיא סָאלוּב
 ' ,ןעֿכרַאנילָא יר ןוֿפ ןערָאװעג ײרֿפ ןעהטַא זיא ןעצרוק ןיא ; גנורעיגער עשיטַארק
 ןענייז ןעצעועג עשינאלָאס יד נּוא ,טנָאירעֿפ ךיוא םויועלע ןוֿפ טָאה ןעמ עֿכלעוו
 | :ןעזיועג םיֹורַא ךיז טָאה קלָאֿפ עשינעהטַא סָאד ,ןערָאװעג טדהיֿפעגנייַא עיינ ם'ףיוא
 1 .גיםיירד יד סָאװ גנ גידצלַא .טגיסעמעג נוא גיהעֿפ רהעו טייצ:םיוירק רעד ןיא
 /  ּוטָאה ןיװ ּוצ הָצֵפָמ ַאטרַאּפש ידּכ רונ ,טֿפַאשעגּבָא ןעמ טָאה טרהיֿפעגניַא ןעּבָאה
 .עשיטַארקָאמעד יד טרענעלקרעֿפ לעסיּב ַא נּוא ןעצעזעג יד ןעהעזעג ךרּוד ךָאד ןעמ
 .טּױמעג רעהירֿפ ןעּבָאה ןעצעזעג עיינ 1 טינ זַא לעיפש ייּב םּוצ ,טֿכַאמ
 .שנַא טרהיֿפעגֿכרּור ךיוא טָאה ןעמ , גנולמַאזרעֿפ:סקלָאֿפ רעד ןוֿפ ןערעװ ןעמּונעגנָא
 / טָאה רענײא סָאװ םיִאְּמַח עלַא ןעװעג לַחֹומ טָאה באט ;ר יד ,ה .ד ,"עיטכענטַא;
 ו ,ךוֿפ ןעמָאנ ן'טימ ןעמ טֿפּור רהָאי סָאד .(49) גנורעינער רעד ןענעג טַאהעג ךיז ףיֹוא
 :םרהיֿפעגֿברּור םעלַא סָאר זיאס ןעֿכלעװ רעטנוא ,םערילקייַא ןעטנַאֿברַא םעד
 /  ,ןעהטַא ןיא טלהיֿפעג טינ רָאג טֵעָמִּכ ךיז טָאה טֿפַאשרעה סַאטרַאּפש .ןערָאװעג

 .רֶע עקירָאטסיה רעשיֿכירג רעטסהירעּבַא-- סעידיקּוהט טגָאז ,געירק רעד,
 =עצ רע רערנָאל גוא רעקלָאֿפ רַאֿפ רערהעל רעֿבילקערש ַא זיא --- טייצ רענעי ןוֿפ
 ןענַײז יז יװ ןעֿכַאז יד ןעשנעמ םעד טזײװ רע ,ןעלַאעדיא עלַא תֹונָמַחַר ןהֶא םרעשש

 - גנידצלַא רעּביא קיטירק עגידיינש ַא טגניירּב רע ;זיא םע יװ ןעּבעל םָאד נוא ּהָמא ָב
 רער זיא'ס רעװ זַא ,טזײוו רע ; ןיש רַאֿפ נּוא םיֹורג רַאֿפ ןעטלַאה ןעשנעמ יד םָאװ
 .,"ירַבִנ וי לֵּכ} רערָא ,רערעטֿפערעג רער ךיֹוא זיא רעד רערעקרַאמש

 : ?מרעדנערעֿפ קרַאטש :נּוא לעיֿפ רהעז ןעּבָאה ,םנעהטַא ןעגירק עגנַאל יר ךיֹוא
 4 קָפּוסְמ ןעּבֹױהעגנָא טָאה קלָאֿפ םָאר ,קלָאֿפ ןעשינעהטַא ןוֿפ ערנעטשּוצ עגיטסיג יד 1
 2 ֿפײװצ ןעּבױהעגנָא טָאה רע ;טּבױלגעג טציא זיּב טָאה רע סָאװ םעד ןיא ןערעװ ּוצ =

 0 :ערערנַא ךָאנ טָאה לעֿפײװצ רעד ,ןעצעזעג גּוא תֹורֵמ ,רעמָאג עלַא ענייז ןיא ןעלי

 1 יז ןעבָאה רענעהטַא יד ;טעטײרּברעֿפ ךיז טָאה גנּודליּב יד :טַאהעג ריֹוא תֹוּבס
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 םעד ּבעילּוצ .תֹודֵמ ערעדנַא גּוא רעדנָאל ערעדנַא ,רעקלָאֿפ ערעדנַא טימ טנַאקעּב-

 ןעקּוק ןעּבױהעגנָא ,רעֿפעיט לעיֿפ גּוא רעטיירּב לעיֿפ ,שרעדנַא ץנַאג יז ןעּבָאה
 ייּב סָאװ סָאד גילייה זיא ןעמעלַא ייּב טינ זַא ןעהעזעג ןעּבָאה ייז ,טלעװ רעד ףיֹוא-
 ערערנַא ןעטלַאה תָמָאנַא רַאֿפ ןעטלַאה ייז סָאװ גנירצלַא םינ גּוא , גילייה זיא יז:
 םינ , מא ןייז קלָאֿפ םערעי ,ןעטייקגילייה ענייז ךיז טָאה קלָאֿפ סעדעי .תמא רַאֿפ;

 ָּל המא רער זיא ּואװ טסייװ רעװ  ךיז ןעמ טגערֿפ גידנעליוו
 ,(480-405)סעדיפיריֹוא רֵרוׁשְמ רער טייצ ענעי רַאֿפ זיא שיטסירעטקַארַאֿכ

 :ילער עטלַא עלַא קָפְס ןיא טלעטש :נּוא ,םיִרֵיֵׁש ענייז ןיא ,רעטנּוא טּבָארג רעֿכלעװ
 גּוא ךרוד זיא עיֿפָאז אלי עגילָאמעד עצנַאג יד . תֹודְמ נּוא ןעגנולעטשרָאֿפ עזעיג-

 סָאװמע ךילגעמ טפיֹוהרעּביא זיא'ס ּביֹוא ,טלעֿפײװצ יז ,(םיספעקס) לעֿפײװצ ךרּוד:
 :ָאליֿפ יד ּוליַפֲא . ןערעלקרע ּוצ ךילטֿפַאשנעסיװ רּומַאנ יד גּוא טלעװ יד ,ןעסיװ ּוצ-

 גּוא ּפיקיָאל יװ -- טֿפַאשנעסיװ-רּוטַאנ טימ ןע מונר עֿפ ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ןעֿפָאז

 .לעֿפײװצ ןעזעיד ןעגעג ןעטירטשעג טינ ךיֹוא ןעּבָאה --- טירקָאמעד.

 ,ןָא גיּבייא ןוֿפ זַא :טנרעלעג ןעּבָאה םירקָאמ ע ד ריִמְלַּת ןייז ּוא פיקיָאל |

 ,ןהעווצ םינ גיֹוא ן'טימ ,עקניניילק ץנַאג ללַאטלעװ ןיא טּבעװשעג םּורַא ןעּבָאה
 ךָאנ ףיֹוא ןעלייהמ טינ רעמ ןָאש יז ןעק ןעמ זַא ןיילק יֹוזַא ןענייז יז , ךעלרעּפרעק .
 ןעמָאטַא עלַא ,(80ז6מ--טתונסזוט2) | עמָא ט ַא : ןעסייה ךעלרעּפרעק יד ; ערענעלק
 רעד ּבעילּוצ ןרעדנַא ןוֿפ רענייא ּבָא ךיז ןעלייהמ יז ,עַבֶמ ןייֵא ךיז ןיא ןעּבָאה .
 קּולֵה רעד .ךיז ןעניֿפעג ייז רעֿבלעװ ןיא ,יײז ןעשיווצ זיא סָאװ טֿפּול רעגירייל-
 זיא'ס ;םיֹורג ןיײא עלַא טינ ןענייז ײז סָאװ : ןרעדנַא םעד נּוא םָאטַא ןייא ןעשיווצ זיא.
 ;הָרּוצ רעגינעװנעסיוא רעיײז ךָאנ גּוא ,ןעמָאמַא ערענעלק גּוא ערעסערג .ןַארַאֿפ

 טי סָאװ ךַאז עדעי ,ג .ד נּוא עגיטנַאקריֿפ , עגיציּפש ,עגירֿפעלײק ןַארַאֿפ זיא
 רעמרערנּוה ןוֿפ טלעטשעג ןעמַאװצ זיא ,ןיילק זיּב םיֹורג ןּוֿפ ,טלעװ רעד ףיֹוא ךיז !
 רעייז ךרּוד ,ןייל ַא ךיז ןעּבָאה עֿבלעװ ,ןעמָאטַא ןענָאילימ --- רהעמ ךָאנ .נּוא ---

 ּוא ,עֿבײלג טימ עֿבײלג ,ןעםיוטשעג ןעמַאװצ טייקגירוועריר נּוא םייקרעװש-
 ןענייז ןעֿכַאז יד סָאװ סָאד ,טלעװ רעד ףיֹוא ןעֿכַאז עלַא ןעמּוקעגסױרַא ןענייז יֹזַא טָא .

 עגיטרַאנעדישרעֿפ ןוֿפ טלעטשעג ןעמַאזּוצ ןענייז יז סָאװ ןוֿפרעד סיֹורַא טמּוק , ןעדישרעֿפ
 ר יד ,גיּביא טינ זיא ןעמָאטַא ןּוֿפ ןעֿפַאשעּב ןיא סָאװ גנידצלַא ,ןעמָאטַא
 רעטנוא םינ ן ןהעג גּוא ןעֿכַאז ענעֿפַאש ע ּב ןייק טינ ןענייז ,רעּבָא ןײלַא

 רַאא זַא רעדָא ,ךַאז ַא סעּפע ןערעװ ןעמָאמַא יד ןּוֿפ לָאזס ידּכ ,גיּביא ןענייז יז
 ןייק גיהטענ טינ ,ןעטסימָאטַא יד ןיֿפ הָעֵ רעד ךָאנ ,זיא ,סיוא ןערעוו רעדעיװ לָאז
 ,ןעֿבַאמ סָאד לָאז רעֿבלעװ ,טסײג רעטסגינייװנעסיֹואנַא רעדָא טֿפַארק עטסנינייוונעסיוא
 רעייז :ןײלַא ןעמָאמַא יד ןיא ןָאש ךיז ןעניֿפעג סָאװ תֹוחֹּכ יד ּוצרעד ןעקעלקי-
 גיהטַאנ רַאֿפ ןענוֿפעג טינ ָאולַא ןעּבָאה ןעמסימָאטַא יד ,טייקגירוועריר גוא טייקרעווש:
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 ,גנירצלַא טֿפַאשעּב רעֿבלעװ ,טלעװ רעד ףיֹוא טָאג ַא ָאד זיא'ס זַא ןעמענּוצנָא :

 ןעמָאטַא יד ןּוֿפ תֹוחֹּכ עלעירעטַאמ ,עגיד'תּוימשג יד ךרוד ןָאש טרעוו גנידצלַא לייוז
 .ןעטסילַאירעטַאמ ְךיֹוא ןעטסימָאטַא יד ןעמ טֿפּור רַאֿפרעד ; ןעֿפַאשעּב ןיילַא

 . ןיא ,הֹוחֹוּכ ,עגיד'תֹויִמְׁשַנ ,עלעירעטַאמ יד זַא ,טניימ םַארָאגַאס קַאנַא *

 םיֹורַא טנעקעג טינ ןעטלָאװ ,לָכֵׂש ןייק טינ נּוא טסײג ןייק םינ טקעטש'ס עֿבלעװ
 ּוצ ךַאז ןייא יֹוזַא ךיז טסַאּפס ּואװ ,ערעזנּוא יװ םלעװ ַאזַא ,ןײלַא ךיז ןוֿפ ,ןעּבעג

 ןייז ךָאנ זּומ ןעמ . טנעררָאעג גיסעמקעווצ ,םּוג יֹוזַא זיא םעלַא גּוא ,רערערנַא רעד

 םעד טָאה (טֿפנּונרעֿפ םהיא טֿפּור רע) טסייג רענײמעגלַא רעד זַא ,ןעמהעננָא ךָאנ הָמיֵׁש

 לָכׂש ןייז ךָאנ טנעררָאעג ןעוועג זיא סָאװ שינעשימוצ עצנַאג יד ,ּוהֹבָו-ּוהּת ןעצנאג

 ןָאש ט 1 סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןּוֿפ ןעֿכַאא עלעירעטַאמ עלַא סע טָאה רע ; ךָאנ

 רערעדנַא רעד ּוצ ענייא ןעסַאּפ ךיז ןעלָאז יז זא ,טנעררָאעג יֹוזא טריטסיזקע רעיא

 לײהטַא ,הָמָׁשְנ עגירעּבעל א ךיז ןיא טָאה שנעמ רעד + רערעדנַא רעד רַאֿפ ענייא גוא

 .ןהעטשרעֿפ גנידצלַא רע ןעק רעּבירעד נּוא ,טסייג ןעֿבילטָאג םענײמעגלַא םעד ןּוֿפ

 ?רעֿפ שנעמ רעד סָאװ סָאד טָא זַא ,ןעויוועּב טינ רעּבָא טָאה סַארָאגַאסקַאנַא

 .ןעמוקעגייּב טינ לעֿפײװצ םעד ךיֹוא ָאזלַא זיא רע ;תָמָא םיֹואֿרוד זיא טהעטש

 סָאװ ;הטיש רעדנַאנַא ךיז טָאה ףָאזָאליֿפ רעדעי זא ,ןײלַא טקַאֿפ רעד נּוא :

 ןעניימ ּוצ ןעשנעמ רַס ַא טֿכַארּבעג טָאה ,ןעגיל ןרערנַא םייּב זיא תמא זיא םענַײא יב

 לעיֿפ יֹוזַא ןעשנעמ טעיפ .ָאטינ טלעוו רעד ףיֹוא תמא ןייק טּפיוהרעּביא זיא'ם זַא|

 שרערנַא טהעז נּוא ,ןעגיֹוא ערעדנַא טימ טלעוו רעד ףיֹוא טקּוק שנעמ רערעי . תומישר

 נּוא ,תמא רעדנא'נא רערעדעי ךיז טָאה ראֿפרעד נּוא ,שרעדנַא טהעטשרעֿפ גּוא !

 ןעניֿפ ע ג ןעלעו ּוצ עהימ יד טסיזמּוא רַאג זיאס נּוא ,ןייז טינ שרעדנא ְךיֹוא ןעק'ס

 : ,רּוטַאנ יד ןהעטשרעֿפ ּוצ רעדָא ,תמא םענייר םעד

 -יווצ --- ןעשנעמ עסַאלק עצנַאג ַא ןעהטַא ןיא טעדליּבעגסיֹוא ךיז טָאה יֹוזא טא

 ענערישרעֿפ ןיא הָעיִרָי ַא טַאהעג ןעּבָאה ר --- סענַאטַאלרַאש ךס ַא ייז ןעשי

 נוא דנעגוי רעד ןוֿפ רערהעל יד ךילֿכַאזטּפױה ןעוועג םעד ּבעילוצ נּוא ,תֹומָבֲח

 ןעמונעג נוא ,הָחָנְרַּפַא רַאֿפ טֿכַאמעג םע ןעּבָאה ערערהעמ -- ׁטָׁשְרַדעג םּוטעמּוא
 ןעמ טָאה עסַאלק עצנַאג יר . ןעסיוו םינ ךַאז ןייק ןעק ןעמ זַא -- תֹוׁשָרד יד רַאֿפ רלעג

 .(="ןעטסהיֿפָאס; ןעֿפורעג

 ,רעגּולק ַא טָאה רעהירֿפ ,המ ב ָח==יַאיהֿפָאס, טרָאװ ןּוֿפ סיֹורַא טמוק ײט סיהֿפָא ס, (=

 טָאה'ס זַא רעּבָא רעטעּפש .םכח ַא ,טסיהֿפָאס ַא : ןעסייהעג שנעמ רעדנעקנעד נּוא ,רעטערליבעג א
 םימכח עסיֹורג רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןעּבָאה סָאװ , סענַאטַאלרַאש עסַאלק יד טעדליּבעגסיוא ךיז

 ךעלצטיּפש ךרוד גּוא ,ּפָאק םעד םענעי ןעײרדרעֿפ גּוא ןעדייר ןעש טנעקעג רּונ יז ןעּבָאה תמאּב גּוא

 =ףּפמיש ַא ןערָאװעג טסהיֿפָאס טרָאװ סָאד זיא ,גָאט טֿבַאנ ןוֿפ גּוא טֿכַאנ גָאט ןוֿפ ןעֿכַאמ לּופלּפ נא
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 ,סַאיגרָאג  ,סַאראגַאטָארּפ : ןענייז ןעטסהיֿפָאס עטסעטמהירעּב יד
 .סַאיטירּק נּוא ןָאֿפיטנַא ,םעמיריטיִא ,סָאלָאּפ ,סאֿבאמיזארהט ,,סָאקידָארּפ

 זיא'ס !ןעהטַא ןיא ןערָאװעג זיא ןָּבְרֶה רעגיטסייג א ,ּוהֹבְודּוהּת רעגיטסייג ַא
 ןעמ טָאה גנידצלַא ןיא ,ךַאז ןייק ןיא גנוגייצרעּביא עטס2ֿפ ןייק ןעוועג םינ רהעמ
 ןיא ,להיֿפעג ןיא יװ לֶכֵׂש ןיא ,ןעשנעמ יד ןיא יװ רעטָאנ יד ןיא ,םלעֿפײװצעג
 טסהיֿפָאס םעד ןוֿפ ץַאז רעד .ןעוייּב ןיא יװ ןעמּוג ןיא ,טֿכערנּוא ןיא יװ טֿכער
 טשרעהענ טלָאמעד טָאה ,"ןעֿכַאז עלַא ןוֿפ םָאמ יד זיא ש נע מ רעד, :סַארָאנַאטָארּפ

 םלַאה םּונ זיא םהיא רַאֿפ סָאװ ,ךיז ךָאנ גנידצלַא טסעמ שנעמ רעד ,ןעהטַא ןיא
 ?טפיוה יד טליּפש ןעליוו ןײז ;טֿכעלש רַאֿפ רע טלַאה טינ סָאװ ,טּוג רַאֿפ רע

 רעטמהירעּב רעד ןענַאטשעגֿפוא יא ּוהֹבְו-ּוהּת םע ד ןיא נּוא . םוטעמּוא עלָאר
 ,(469--399) ןעגניירּב ּוצ ןײרַא גנּונדרָא רעדיװ ,סע טַארקָאס ףָאָאליֿפ

 ןהעועג ןסעטַארקָאס ןעמ טָאה ,םוֿפרָאּב גידנעמש ןָאטעגנָא םערָא רהעז :
 רעזייה:סטייּברַא יד ןיא רעצטעלּפ:טקרַאמ יד ףיֹוא ,סעיזַאנמיג יד םּורַא גידנעהעגמּורַא
 עג םהיא ןעמ טָאה ריִמָּת .ןעמּוק ןעמַאזּוצ ךיז ןעגעלֿפ ןעשנעמ ּואװ םוטעמוא נּוא
 =רעטנּוא ּוצ ךיז ןעוװעג טֿכער זיא םהיא ײּב ,םעּומש ַא ןערהיֿפ זיא'ס ןעמעוו טימ ןעֿפָארט
 רערָא טלַא ,םיֹורג , ןיילק ,ךייר , םערָא ;טֿכַאמעג ךיז טָאה'ס ןעמעװ םימ ןעטלַאה

 גּוא ןעקעװ ּוצ לֶבֵׂש םעד טֿכװעג רּונ טָאה רע .סניײא ץלַא ןעװעג םהיא זיא גנוי
 םעיינ םיפע םענעי ןָא ּבײהנָא ןוֿפ טלָאװעג טינ טָאה רע .,ןעלקיװמנע ּוצ

 רענעי וַא ןעטעּבעג נּוא ,םַּת ַא רַאֿפ טֿכַאמעג ךיז טָאה רע ,הָליִלֲה ; ןענרעל ּוצ
 רערַא ,טינ טײטשרַאֿפ רע סָאװ ןערעלקרע םהיא לָאז רענעי ,ןענרעל םהיא לָאז

 גידנעטש טָאה רע .עגַארֿפ זיאס רעֿכלעװ רעּביא ן'הריקח םענייא ןיא עדייּב ןעלָאז ײז

 םענעי ןעלעטש ּוצ ןעװעג יא רענײטש ןײז ,םינ רָאג טסײװ רע זַא טגָאע
 יװ רָאלק םהיא זיא םע זַא טנײמעג טָאה רענעי סָאװ ,עגַארֿפ ע'טּושַּפ ץנַאנַא
 ךָאנ ,טזָאלעגסיֹוא ךיז טָאה ףוס םּוצ נּוא ,לָׁשָמֶל ,"סניא זיא םנייֵא לָאמ ןייא, זַא
 ןהעמשרעֿפ ּוצ ּוליִפֲא ןעּביֹוהעגנָא טינ לָאמניײק רַאג טָאה רענעי זַא ,םעומש ןעגנַאלַא

 רע זַא טסּואװעג םינ ּוליפא טָאה נּוא ,טדערעג ןעּבָאה ײז רעֿבלעװ ןוֿפ ךַאז יד
 :םעד רעּביא ןעריירָ} ּוצ טַאהעג ּבעיל רע טָאה ץלַא יװ רהעמ .טינ טסײװ

 ,ןעש ,הָרּובְג ,הָּמְכָח ,קילג טסײה סָאװ ?טֿכעלש טסײה סָאװ ?טּוג טסײה סָאװ
 תֹונֹורָסֶח רַאֿפ רעדָא תֹולֲעַמ רַאֿפ טלַאה ןעמ עֿבלעװ םיִניְנַע ;ןעֿבײלג רער גּוא םּואַּמ

 םעטַארקָאס טָאה (רנעגוט) הָלֲצֹמ עטסֿכעה יד רַאֿפ .ןעּבעל ןיא רעדָא ןעשנעמ ײּב
 א
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 ךרּור ןעּבָאה עֿכלעװ ןעשנעמ עֿבלעזא ןעֿפּור ןעּביױהעגנָא ןעמ טָאה טסהיֿפָאפ ןעמָאנ ן'טימ .טרָאװ
 ןעלהָאצעּב טוָאלעג ךָאנ ךיז נּוא ,טעטײרּברַאֿפ ןערהעל עשלַאֿפ ןערער ןָאש גּוא טײקגידניֿפציּפש

 , רַאֿפרעד



 ו , הנהנה ןייז ,סעטַארקָאפ |

 װ ' ןעּבַאה ,ןהעטשרעֿפ ּוצ גיטֿביר גנידצלַא ,ה .ד ,(םייהזייו) הָמְּבֶה יד ןעטלַאהעצ
 : ךיז ןעּבעל ןיא םיֹוא ונּוא טמוק'ס רעֿבלעװ טימ ךַאז רערעי ןוֿפ ףירגע ּב ןערָאלקַא -

 4 '=ע ב ןערָאלקַא ןעּבָאה ּוצ גיטֿכיװ יֹוזַא רַאֿפ ןעטלַאהעג טָאה רע  ,ןענעגעגעּב ּוצ
 ן !=עג ןוֿפ ךיז ןיא טָאה שנעמ רערעי זַא ,טּבױלגעג טָאה רע לײװ , גנידצלַא ןוֿפ ףירנ
 7: רעּבָא ןהעז רימ ןעוו ;טּוג זיא םהיא רַאֿפ סָאװ ןּוהמ ּוצ סָאד הָקּוׁשְּת ַא ןָא ןעריֹוּב

 /  ןעהעטשרעֿפ יז ליײװ ,רעּבירעד רּונ סָאד זיא ,םיִׂשֲעַמ עטֿכעלש ןעּוהט ןעשנעמ זַא
 6 ןוֿפ ףירנעּב רעגיטֿכיר רעד ײז טלהעֿפ סע ; זיא טֿכעלש סָאװ נּוא זיא םּונ סָאװ םיּב
 : נוא םּונ רַאֿפ טֿכעלש ײז ןעטלַאה רַאֿפרעד ;טֿכעלש סָאװ נוא זיא םּוג ּסָאװ םעד
 טלַאה רע סָאװ סָאד ןּוהט םינ לָאמנײק ךיז טליװ ןעשנעמ םעד רעּבָא ,טרהעקרַאֿפ

 בא טצַאש גּוא גנידצלַא גימֿביר םהעטשרַאֿפ סָאװ שנעמ רעד ,טֿכעלש רַאֿפ

 !הּונ לײװ ,ןיז ךילקילג תמאּב ןעק ,הטרעוו ןייז ךָאנ גנידצלַא גיטֿכיר
 .יד יא טײהירֿפ עטסֿכעה יד ,עטסעּב יד .ןיז יירֿפ תמאּב ןעק רע

 .עדנוּבעגוצ םינ זיא שנעמ רער ןעװ טסײה סָאד :טײהײרֿפ עט סנינייווניא .

 האנה געמ רע ,טלעװ רעד ןוֿפ ןעֿפױלטנַא םינ ףרַאד שנעמ ַא .,תֹווַאַּת ענייז ּוצ

 םע ,ןעֿבילג רער נּוא ןעריילק ךיז , ןעקנירט ,ןעסע םּוג געמ רע ,רהיא ןוֿפ ןעּבָאה

 םעד ןהָא ןעמּוקסיֹוא ןענעק ףרַאד רע ,זּומ ןייק םהיא יב ןייז טינ רעּבָא ףרַאד|

 רע יוו ,טסע רע סָאוו ןעריסערעטניא םינ םהיא ףרַאד סע ,םעד טימ יװ םעלַאי

 ! .ךַאז ןייז טימ ןעמהענרעֿפ ּוצ ךיז ןרעטש טינ םהיא ףרַאד סָאד .ג .ד .א ןָאמעגנָא זוא

 ק - ,טשרור נוא רעגנוה ,ץטיה נּוא טלעק ןעגָארט רעּבירַא- גיטליגֿבײלג ןענעק ףרַאד רע

 " ַאוַא ּוצ םמוק סָאװ שנעמ רעד .ןערילרעֿפ טינ ךיז דנַאטשּוצ רעדעי ייּב גּוא

 - ןייק ןוֿפ זיא רע ,טינ םהיא טלה עֿפ ךַאז ערעסיֹוא ןייק ליװ ,יירֿפ םסייה הֶנַרְַּמ

 : |ּזַא ןעהעטשרעֿפ םעװ ,הָנֵרָדַמ ַאזַא ּוצ טמוק סָאװ שנעמ רער , גיגנעהּבַא טינ ךַאז

 : .?ײקשירַאנ זיא עגירּביא סעלַא ,ןעקנע ד סָאר ןעשנעמ םעד רַאֿפ ויא רע רעד

 4 ןעק ןעקנער סָאד רּונ נּוא ; רעּבירעד ןעגרָאז ּוצ לעיֿפ יאֵדָּכ טינ זיאס סָאװ ןעמ

 : הָּמָכָה יד . ןעטָאּברַאֿפ טינ רימ סע ןעק רענייק נּוא ןעמהענּוצ טינ רימ ןּוֿפ רענייק

 - יי טא + א יא , עטוג תָמֲא סָאד רּונ זיא ָאזלַא ןיילא
 ּו ,ײע ג יזא ךיֹוא טָאה רע רּונ טֵׁשְרַדֹע ג ןייש רּונ טינ טָאה םעמַארקָאפ נּוא ץ

 | ןערהָאי עגנּוי יד ןיא --- רּומַאנ ןוֿפ דנוזעג נּוא קרַאטש ,טשרדעג טָאה רע יװ םּבעל

 : ןהֶא ןעגָארמעג רעּבירַא גיטליגֿבײלג ץנַאג רע טָאה --- רעקעה:ןייטש ַא ןעוועג רע יא
 םָאד .טִיֹונ עטסֿכילקערש יד טסייה ערערנַא ייּב סָאװ סָאד , גרָאז רעטסנעלק .רעד

 : םהיא טימ טָאה לָאמ ןייא טינ ;ןעּבעל ןיא רקיע רעד ןעוועג םהיא ייּב זיא ץ'הָריקֲח
 ' ןייא ּוצ םעװָאקעגּוצ יװ תַעָל-תַעַמ ןעצנַאג ַא .ןהעטשּפָא טגעלֿפ רע זַא ,ןעֿפָארמעּב - 

 זיאס  ןערָאלרעֿפ טינ לָאמניײק ךיז טָאה רע ,ןִיָנִע ןערעווש ַא ןיא טֿפעיטרעֿפ טרָא

 0 10  !ב"ח ,עטֿבישעג-טלעװ ידנ -



 ,ץטֿכישעג=טלעוו יד

 ןעקנירמ ,דנײרֿפ עמּונ טימ ןעגנײרּברַאֿפ טֿכַאנ ַא טגעלֿפ רע סָאד ,ןעלַאֿפּוצ ןעוועג
 =ימ יד רעטנּוא םרעגלַאװעג תֹורָּכִׁש ןוֿפ ךיז ןעּבָאה עלַא ןַא גּוא ,ןעמעלַא ןוֿפ רהעמ
 שעגמּורַא ךיז הירֿפ רעד ןיא נּוא ,ןעריֿפָאזָאליֿפ גוא ןעציז גיהור ךיז רע טגעלֿפ ,ןעש
 , ךילנהָאװעג יו ןעסעּומש ענייז ןערהיֿפ סַאג ןףיֹוא םיֹורַא נּוא ןעשַאװ

 . ןעטסיהֿפָאס יר טימ םיִחּוּכַו ןערהיֿפ ּוצ ןעּבָאה ּבעיל רע טגעלֿכ טּפיוהרעּביא

 ךיז נּוא ענַארֿפַא טגערֿפעג םהיא רע טָאה ,טסהיֿפָאס ַא טּפַאהעג רע טָאה םיוק
 :ּרעֿפ רע זַא ןייז הָרֹומ טוומעג טָאה רענעי ויּב ,םהיא טימ ןעוועג לֵּפְלַּפְמ גנַאל יֹוזַא
 ןעזיװענסיֹורַא רע טָאה ןעטסהיֿפַאפ יד טימ םיחּוּכו ענייז ןיא . ןינע םעד טינ טהעטש
 , עינַאריא עגירעֿבעטש רעּבָא עגיטולּבטלַאק ַא נוא לבש ןעֿפיט ַא רהעז

 ,ןעֿפָאוָאליֿפ עגירהירֿפ יד יװ ,ןעגַארֿפ עֿבלעזַא טימ ןעמונרַאֿפ טינ ךיז טָאה רע 4

 ? ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב טלעװ יד זיא יװ ? לעמיה ןףיֹוא ךיז טּוהט ּסָאװ .ש .ב .צ יו
 ,ררע רעד ףיֹוא זיא'ס סָאװ סָאד נּוא דרע יד טריסערעטניא רהעמ טָאה םהיא .ג ,ד ,א

 ןעטיײלרַאֿפ ןעמ םָאה רַאֿפרער ;ןהעטשרַאֿפ וצ ןעשנעמ םעד טּפױהרעּביא נּוא

 ףיֹוא לעמיה ןוֿפ ןעגָארטעגּבָארַא עיֿפָאָאליֿפ יד טָאה רע; :םהיא ףיֹוא טגָאזעג
 ,"ררע רעד

 נּוא םומעמוא טשרעה טסײג רעֿכילטָאגַא זַא ,טּבױלגעג טָאה םעטַארקָאס
 יד רַאֿפ ןעגרָאז רעטָאג יד זַא ;ןעֿבילטָאנ ןוֿפ לייהט ַא זיא טסייג ם'ןעשנעמ םער

 זַא ךיז ןוֿפ טלייצרעד רע .ייז ףיוא גנּוטֿכַא ןעּבעג גּוא ,טּוג ןהעג ייז לָאװס ןעשנעמ -

 ?ער) טסייג רעד םהיא טנעלֿפ ,ךַאז עֿבײלג ןייק טינ םעּפע ןעוהט ןעלעוו טגעלֿפ רע !
 זומ שנעמ רערעי ,טניימ רע .ןוֿפרעד ןעטלַאהּבִא , םהיא ןיא טנהָאװ רעֿבלעװ (ןָאמ
 ןעגעג ךַאז ןייק ןעוהט שינ נוא דנַאל ןייז ןּוֿפ ןעצעזעג יד נּוא רעמָאג יד ןערהע
 וא ,טלָאװעג "הָנּומֲא; רעד ייּב ךיֹוא רע םָאה יֹװַא ,םעלַא ןיא יװ רעּבָא .ייז

 סָאר ; ןעּביױלג יז סָאװ ןיא םעד ןּוֿפ ףירגע ּב ןעגיטֿביר ַא ןעּבָאה ןעלָאז ןעשנעמ
 ןעּביֹולג םעד ןיא רּונ ןעלָאז ןעשנעמ וַא ,טלָאװעג טָאה סעטַארקַאס : טסייה
 ןיא ןעּביֹולג ןעלָאז ייז ;תָמֲא ויא םע זַא םיוועג ןעסייוו יז סָאװ
 ְֶּפַה רעד טקנּוּפ ןעװעג ָאולַא ויא ןעּבױלג ןיז .תמא םענייר ןעגיטסייג
 :רעּבא גֹוא טסנעיד:ןעצטָאנ טימ לוֿפ ןעוועג זיא סעֿבלעװ ,ןעּבױלג:סקלָאֿפ םער ןוֿפ
 ןייק ןעוועג טינ ,ןעעריא עשיטילָאּפ ענייז עלַא ןיא ,טּפיױהרעּביא זיא רע . יירעּביולג
 יי . טַארקַאמערי

 יװ רהעמ טהעטשרַאֿפ סָאװ רע ד ףרַאד ןערעיגער זַא ,טנָאועג טָאה רע

 ,תֹולַעַמ עשוג רהעמ ךיֹוא ךיז ןיא טָאה עלַא יװ רהעמ טהעטשרַאֿפס רעו ןעד ,עלַא !
 רהעו ענייז ןעֿפרַאװרָאֿפ קלָאֿפ סָאד םהיא טגעלֿפ ףיורעד ,עלַא יװ ,סמּוג רהעמ
 רע שטָאח ,ּפַאיטירק נּוא םערַאיּביקלַא : םיִריִמְלַּת ,עטֿכעלש רהעז רעּבָא ע גּולק|

 ?עג ןיא סעטַארקָאס ,ןּוהט ּוצ טַאהעג טינ רָאג םיִׂשֲעַמ עשיטילָאּפ ערעייז טימ טָאה



 ףיוא ץעזעג םעד ןוֿפ ןעטערטעגּבָא טינ טָאה נוא !,רענריּב רעֿבילרהע ַא רהעז ןעוז
 עֿבלעװ ,ןעעריא ענייז ןעלעֿפעג טינ רעּבָא ןענייז קלָאֿפ ןעשינעהטַא םעד . רָאה ַא
 םרעטסייגעּב זיא רנעגוי יד יװ ןהעוצ טנעקעג טינ נּוא ,ןענַאטשרעֿפ טינ ןעּבָאה יז
 . .עטלַא יד טימ ןייא טינ ןעמיטש עֿבלעװ ,ןערהעל עיינ יד רַאֿפ

 =ָאס טנָאלקעגנָא ןעּכָאה ,ָאקיל נּוא םּוטינַא ,רעגריּב עשינעהטַא ייווצ
 גּוא רעמָאג עטלַא יד ןיא טנעקייל רע זַא ,דנעגוי יד טּברַאדרעֿפ רֹע זַא ,ץסעטַארק

 םהיא טָאה ןעמ---טיוט םּוצ טָּפְׁשִמ רַאֿפ ן'סעטַארקָאס טָאה ןעמ . ןערהיֿפניַא עײנ ליוו
 . (899) םַס זַאלג ַא ןעקנירטּוצסיױוא ןעּבענעג

 רהעז רע זיא ,טיֹומ םוצ ויּב הָחיֵּפְּת ןיא ןעסעזעג זיא רע סָאװ געט 30 יד
 ,םיִניְנִע עשיֿפָאָאליֿפ ןיא םיִריִמְלַּת ענייז טימ ןעטלַאהרעטנּוא ךיז טָאה , ןעוועג גיהור
 =עּבעג םהיא ןעּבָאה םירימלת ענייז ןּוֿפ עגינייא ,ןעֿבײלג רער גוא ,אאָּבַה-םָלֹוע רעּביא
 טָאה רע ,םיֹומ ןוֿפ ןעװעטַאר ךיז גוא הָסיֵפְּת ןוֿפ ןעֿפיולטנע לָאז רע ןעמ
 ןעגעג ןעֿבערּברַאֿפ ַא ןעסייהעג טלָאװ סָאד ; ןערעה טלָאװעג טינ ןָפֹוא םּוׁשְּב רעּבָא םע
 ןעםייהעג ךיז רַװ טָאה ,טֿכַאנרַאֿפ גָאט ןעטסגיסיירד םעד . ןעהטַא ןוֿפ ץעועג םעד
 םּורַא םעדֿכָאנ ,ןעקנורמעגסיֹוא םהיא רע טָאה גיהור ,םַּפ טימ םֹוּכ םעד ןעגנַאלרעד
 זַא .םידימלּת עטנײװרעֿפ ענייז טסיירטעג נּוא רעמיצ םענײלק ןייז רעּביא ןעגנַאגעג
 טגײלעגקעװַא ךיז רע טָאה םיִרְבַא יד ןיא טייקרעװש ַא ןעלהיֿפ ןעּבױהעגנָא טָאה רע
 .ןעּברַאטשעג רע ויא םּורַא םונימ עֿבילטע ןיא נּוא

 רעטנּוא ןעמלַאהעג טּוג רהעז ךיז ןעּבָאה ןעצעזעג עשיטַארקָאמער ס'נעהטַא

 מייצ ַא ןיא ,טָאה ַאטרַאּפש ,ַאמרַאּפש רעשיטַארקַאטסירַא רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד

 רענייק ;רנַאלנעֿבירג ןיא טֿפַאשרעה נּוא טֿכַאמ רהיא טקרַאטשרעֿפ ,רהָאי 90 ןוֿפ

 ףוא טקוקעג רעּבָא ןעּבָאה טדָאמש עשיֿבירג עלַא .טרעטשעג םינ רהיא טָאה

 =עקַאל ןענַאטשעג ויא רעטרע לעיֿפ ןיא .טֿכַאמ רע דמערֿפַא ףױא יװ ַאמרַאּפש

 יד ףיֹוא אָּׂשַמ ערעװש ַא יװ ןעגעלעג זיא סָאװ ,רערהיֿפ ןייא טימ ליח רעינַאמָאד

 ןײז טיּמ ןעװעג רעֿבז םינ רענײק ךָאנ זיא ּוצרעד .רעמרע יד ןוֿפ רענדָאװנײא

 ןעגעלֿפ עֿבלעװ ,םענָאיּפש ןעװעג ןענייז םּומעמּוא .ןעּבעל ןייז טימ נּוא ןעגעמרעֿפ

 יר טימ ןערעירֿפוצנוא ןענייז ײז זַא ןעװעג רֵׁשֹוח ןעּבָאה יז עֿבלעװ , יד ףיֹוא ןרָסַמ
 םָאה יֹזַא םָא .טדעמעג ךילג ןעמ טָאה ענערעירֿפּוצנוא יד גּוא ,גנונדרָא עיינ
 אָרּומ ךָאנ ןעּבָאה יז ןעֿכלעװ רַאֿפ -- סערַאיּביקלַא טּפַאהעג רייהרעליטש ןעמ
 ךיז טָאה יֹזַא ,ט'גרהעג םהיא נּוא ףרָאד ַא ןיא ,ןעיסרעּפ ןיא ץעגרע --- טַאהעג

 ןערָאװעג טרעטשעג זיא עהּור רהיא ,טרהיֿפעג גיהּור ץנַאג טֿפַאשרעה רהיא ַאמרַאּפשי
 . יז רעשיסרעפ ןוֿפ



 - ןיא ךלמ ןערָאװעג רעט:3 רעד ןָאמענמ:םעקרעסקַאטרַא זיא ,403 רהֶאי ןיא
 ם'נּוֿפ רערהיֿפ רעד נּוא ּפַארטַאס ןעוועג זיא רעֿבלעװ ,סָאריק רעדּורּב ןייז , ןעיסרעּפ
 יד ןעגָארט ּוצ ,רערּורּב םעד רַאֿפ רעגיהעֿפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה יט ןיא ליח
 =רעהטּוג ,רעֿכײװ ַא רהעז ןעוועג זיא סעקרעסקַאטרַא , ןעיסרעּפ ןוֿפ ןיֹורק עֿכילרעזײק
 גּוא המחלמ טֿבזעג טָאה ,טַאדלָאפ ַא ןעוועג לּכ-םרֹוק זיא סָאריק נּוא ,שנעמ רעניצ

 =רעּפ ןערעװ ּוצ ,לעיצ ןייז ןעגנַאלרעד טלָאװעג טָאה רע .רֹובָּכ טַאהעג ּבעיל קרַאמש
 ,,ַאמרַאּפש ןּוֿפ ףליה רעד טימ ןעגנַאלרעד ּוצ טנײמעג סע טָאה נּוא ,ךלמ רעשיס
 טָאה רע .ןעֿפלָאהעג ןעהּטַא ןענעג המחלמ רעיײז ןיא ,רעהירֿפ טָאה רע עֿבלעװ
 13,000 .ןעמּונעגנָא הָׁשִקַּב ןייז טָאה ַאטרַאּפש נּוא ,ַאטרַאּפש ןוֿפ עֿפליה ןעטעּבעג
 :רַאפש ם'נוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנוא ,ןעטַאדלָאס ענעגנּודעג לעיֿפ יז ןעשיווצ ,ןעֿכירג

 ןוֿפ ןענַאטשעּב זיא םעֿבלעװ ,ליח סָאירק טימ טגינײארעֿפ ךיז ןעּבָאה ,סָאהרַאעלק רענַאט
 ּ: , ןעטַארלָאס עשיטַאיזַא 0

 םָאריק טימ ליח םעסקרעפקַאטרַא ןעֿפָארמעגנעמַאזּוצ ךיז טָאה 401 רהָאי ןיא
 ןיא טֿבַאלש רער ןיא גּוא -- לֶבָּב ןוֿפ טייוו םינ ,תֶרָּפ ךייט םייּב ַאסקַאנּוק ייּב --
 , ןערָאװעג ט'גרהעג סָאריק

 רהעז ןעוועג ןעיזַא ןיא ליח ןעשיֿבירג ןּוֿפ ענַאל יד זיא ,טדיֹומ סָאריק ךָאנ
 ,סעסקרעסקַאמרַא ּוצ רעּבירַא ןענייז סָאריק ןּוֿפ ןעטַאדלָאס עשיטַאיזַא יד ,עגירעיורט ַא
 רערהיֿפ ערעייז ; ןעמעוו רַאֿפ טינ גּוא סָאװ רַאֿפ ןעוועג םינ זיא ןעטלַאה ּוצ המחלמ
 10,000 ענעּבילּבעגרעּביא יד גּוא רנעה יד ןיא רעסרעּפ יד ּוצ ןעלַאֿפעגנײרַא ןענייז
 גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא . םייה ַא קירּוצ סו טזּומעג ןעּבָאה ןעמַאדלָאס עשיֿבירג
 ענערעישרעֿפ ךרּוד ,תֹונָּכַס עסיֹורג טימ יז ןענייז םענַאֿפָאנעסק רענעהטַאינַא ןוֿפ
 ןיא טנַאקעּב זיא ךיז ןרהעקמוא רעייז ,דנַאלנעֿבירג ןייק קירּוצ ןעמוקעג םיוק ןעגעוו
 ,"10,000 יד ןּוֿפ גּוצקיר רעד, : ןעמָאנ םעד טימ עטֿכישעג רעד

 ןעֿכַאז עטסנרע רהעז ןעמוקעגסיֹורַא רעּבָא ןענייז ןעיסרעּפ ןייק גּוצ םעד ןוֿפ
 ןייז לַחֹומ טנעקעג טינ ןָפֹוא םּוׁשָּב ןעּבָאה ןעּפַארטַאס עשיסרעּפ יד ,ַאמרַאּפש רַאֿפ
 רעד .ךלמ רעייז ןעגעג ןעטערטעג םיֹורַא ןענייז ייז סָאװ ,הזעה רעייז ןעֿבירג יד
 קרַאטש רעדעיװ טדיֹומ ס'סָאריק ךָאנ זיא רעֿבלעװ ,םענרעֿפַאסיט ּפַארטַאמ
 ןיא טרָאמש עשיֿבירג יר ןעקירד ּוצ נּוא ןעמהענוצנייא ןעּבױױהעגנָא טָאה ,ןערָאװעג
 .,ןעֿפלעה יז לָאז יז ַאמרַאּפש ייּב (400) ןעטעּבעג ןעּבָאה טרָאמש יד . ןעיזַאניילק
 יר טימ םענייא ןיא ,קלָאּפ רעשינָאקַאלַא .ןּוהמ ּוצ סע ןעוועג בּױחְמ זיא ַאטרַאּפש נּוא
 =עגנָא ןעּבָאה ,ןעיסרעּפ ןּוֿפ טרהעקעגמּוא ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ .,ןעטַארלָאסס 0
 =עג רעּבָא ךיז טָאה ,געירק רער .ןעיזַאניילק ןיא (398 רהָאי ןיא) געירק םעד ןעּבױה
 ,םָאַאליזעגַא ,ךלמ רעשינַאמרַאּפש רעיינ רעד ןעמוקעג זיא'ס ויּב ךַאװש טרהיֿפ
 ,רעסרעּפ יר ןעגָאלש ּוצ םָאה נּוא



 רעגיצטיוו נּוא רעמּוג ַא רהעז נּוא רהֶאי 40 ןוֿפ ןַאמ ַא ןעוועג זיא םָאַאליזעגַא

 גימֿכימ המחלמ ןיא ,םוֿפ ןייא ףיֹוא גידעקניה גוא רעגַאמ ,ןעסקַאװעג ןיילק ;שנעמ
 ;ןעּבעגעגרעּביא רהעז ןעוועג רע ןיא הָבּולְמ רעד .רעקיטילָאּפ רעמּוג ַא ּוצרעד נּוא
 טָאה נּוא ,טַאהעג ּבעיל טָאה טַאַאמש רעד עֿכלעװ ןעשנעמ יד טַאהעג בעיל טָאה רע
 ןענַאטשרעֿפ ריִמָּת טָאה רע .טַאהעג דניײֿפ טָאה טַאַאמש רעד ןעמעוװ טַאהעג דניײֿפ
 טָאה רע יװ םעדֿכָאנ .טֿכירעג טינ םהיא ףיֹוא ךיז טָאה ןעמ ּואוו ןיהַא ןעמּוק ּוצ
 טָאה רע .ןעיסרעּפ ּוצ ןעמּונעג ךיז רע טָאה ַאמרַאּפש ןיא הֶרְיִרְמ יד טניהּורעּב

 יד ייּב ןעמּואושעג זיא עמָאלֿפ ַא נּוא ,רעטייר ןוֿפ ליח םיֹורנ ַא טעדליּבעגסױא
 ןעשיסרעפ םער ןעמונעגנייא לָאמ ײװצ רע טָאה 398 ןיא ,ַאטרַאּפש ןוֿפ םענערּב
 ןעיסרעּפ ןעמהעננייא ןעגעװ ןעטֿכַארט ןעּביױהעגנָא נּוא ,סענרעֿפַאסימ ,ּפַארטַאּפ
 : , ןיילַא

 =נייא טדָאמש עשיסרעּפ ערערהעמ רע טָאה ןעצרוק ןיא ,ןָאמעג נוא טֿכַארטעג
 =ענַא רַאֿפ ןעּבָאה ּוצ אָרֹומ ןעּבױהעגנָא טסנרע ץנַאג טָאה ןעיסרעּפ נּוא ,ןעמונעג
 טערנעוועג ךיז ךלמ רעשיסרעּפ רעד טָאה ,ןערעװ ּוצ רּוטָּפ םהיא ןּוֿפ ידּכ .סָאַאליז
 ּבעילּוצ זַא טנעֿכערעג טָאה רע ;ןעֿבַאמ ּוצ ןעהורנּוא ןעטרָאד ,דנַאלנעֿבירג ןייּק
 ךלמ ןעשיסרעּפ םער .םייה ַא קירּוצ ןערהעקמּוא סָאַאליזעגַא ךיז םעװ ןעהּורנּוא יד
 ַאמרַאּפש ןיא ןעוועג רֵרֹומ טָאה דנַאלנעֿבירג:לעטימ ;ןעּבעגעגניײא ןַאלּפ ןייז ךןיז טָאה
 ,ירּכ םייה ַא ןערהעקמוא ךיז נּוא ןעיסרעּפ ןעֿפרַאװקעװַא טזומעג טָאה סָאַאלױעגַא בוא
 : } ,ןעליטשוצנייא הדירמ יד

 םעשיסרעּפ רַאֿפ טָאה ,סָאדָאר 1 םעד ןוֿפ 2 ַא : ,םָאטארטאט

 עֿבלעװ ,סָאגרַא גּוא הטנירָאק ,ןעּבעהט ןיא --- ַאטרַאּפש ןענעג הדירמ יד טקעוװעג דלענ
 ,ןענֿכער טנעקעג טָאה ןעמ ,ַאטרַאּפש ףיֹוא סַאה ַא טַאהעג ןָא גנַאל ןוֿפ ןָאש א

 .םידדומ יד ּוצ ןייטש ּוצ ךיוא םעוו ןעהמַא זַא

 רער ייּב ,ַאטרַאפש נּוא ןעּבעהמ ןעשיװצ ןעֿכַארּבענסוא טָאה געירק רעד
 ןעּבעהט נּוא ,ןעלַאֿפעג סָאררנַאיויל זיא טֿבַאלש רעד ןיא ,סָאטרַאילַאה טדָאמש
 טמרעטנּומעגֿפיֹוא טדָאמש ערעדנַא לעיֿפ ךָאנ טָאה ןֹוחצנ סנעּבעהט .ןעוועג חצנמ טָאה
 =םגנואיירֿפעּב םעד ןוֿפ גנּורהיֿפ סָאד ,טֿפַאשרעה סַאטרַאּפש ןוֿפ ןעײרֿפעּב ּוצ ךיז
 .=לקעגנעמאווצ ךיז טָאה ןיהַא גוא ,הטני רֶא ק ןעמונעגרעּביא ךיז ףיֹוא טָאה געירק :
 ! ,טדָאטש עטעדניּברעֿפ עלַא יד ןּוֿפ ליח סיֹורג ַא ןעּב

 .לַאֿפנָאנַא ןענעג ןהעטשייּב ןענעק ּוצ ידּכ קרַאטש גונעג ןעוועג זיא ַאטרַאּפש -
 . רע .קירוצ ןעױַא ןוֿפ סָאַאליזעגא ןעֿפורעג רלאּב טָאה ןעמ ,עטעדניּברעֿפ יד ןּוֿפ

 ',ןעילַאסעהט נּוא ןעינָאדעקַאמ + ,ןעיקַארַאהט ךרוד דנַאלנעֿבירג ןייק ןעגנַאגעג זיא
 .ָנ ןןערָאװעג .רהָאװעג רע ויא ָאד ,ןעיטָאעּב ןיא אנוש | םער ןעֿפערט ּוצ .ירפ!



 .עטֿכישעג-מלעוו יד 150

 ' 594 םָאדינק ייּב רעסרעּפ יד טימ טֿבאלש רעד ןיא טָאה ,סָארדנָאזייּפ רעגָאװש ןייז זא

 טָאה רע ,ןערָאװענ ןעגָאלשּוצ ןענייז ןעֿפיש רערערּורײרד 190 נּוא ,הָלָּפַמ ַא טַאהעג

 ! טָאה נּוא טלייצרעד טינ ליח ןייז סע טָאה רע ,גידנעסיוו טינ טֿכַעמעג רעּבָא ךיז

 ,םֿכַאלש ערעווש ַא טַאהעג רע טָאה ַאיינַארָאק ייּב ,רעטייוװ געװ ןייז טֿכַאמעג ךיז

 נּוא ,ןעוועג ַחֵצַנְמ רעּבָא יז טָאה רע ,טרָאמש עטעדניּברעֿפ יד ןוֿפ ליח םעד טימ

 י עי םּוצ געוו םעד טֿכַאמעג ײרֿפ ךיז

 טינ ףֹוס ןייק וצ זיאס גּוא גע לירק רעד ןעגיוצעג ץלַא ךיז טָאה רהָאי סקעז

 =עגנייא ַאטרַאֿפש טָאה םָא נוא ןעמּונעגנייַא עטערניּברעֿפ יד ןעּבָאה טָא .ןעמוקעג

 ּנּוא ,ןרעדנַא םעד ףיֹוא רענייא טרעטיּברעֿפ ןעוװעג ןענייז םיִדָדְצ עדייּב ,ןעמונ

 ךיז טָאהס ויּב ,ייז ןעשיווצ םֹולָׁש ןייק ןערעװ טנעקעג טינ ןֵפֹוא םּוׁשָּב טָאה'ס

 רע סָאװ םֹולש םעד ןעמהענּוצנָא םיינעג יז נּוא ךלמ רעשיסרעּפ רעד טשימעגניירַא

 .טריטקיד ייז טָאה

 .עֿפליה רעשיסרעפ טימ טרהיֿפעג ךיז טָאה ַאטרַאּפש ןעגעג געירק רעצנַאג רעד

 ַאטרַאפש .דלעג םעשיסרעּפ טימ םױּבעגֿפיוא קירוצ ןעגנוטסעֿפ ערהיא םָאה ןעהמַא

 םלָאװעג רעדעיװ ךיז טָאה ןעהטַא ,דנַאל ןיא ןערָאלרַאֿפ טייקסיורג עצנַאג רהיא טָאה

 רעגיזָאד רעד ,םי ן'ףיֹוא טֿפַאשרעה עגירהירֿפ רהיא ןעמיקעּב קירּוצ גּוא 0

 טָאה ַאטרַאּפש ; קיטילָאּפ סַאטרַאּפש ןעטיּבעגמּוא ןעצנַאג ןיא טָאה סנעהטַא גנַאלרע

 יז .ףליה רהיא ײּב ןעטעּבעג נּוא ןעיסרעּפ ּוצ טעדנעװעג ןײלַא טציא 0

 עקיטילָאּפ ןעמּוגַא רהעע ,סָאדיקלַאטנַא ןעיסרעּפ ןיק טקישעג טָאה

 6 ַאטרַאּפש ןעשיווצ םֹולש ַא ןעֿכַאמּוצּבָא (287) ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה םהיא נּוא
 ירָאטש עשיֿכירג עלַא זַא : יאֵנְּתַא ןעמּונעגסיֹא ייּברעד טָאה ןעיסרעּפ .ןעיסרעּפ
 ; ןעיסרעּפ ּוצ ןערעהעג ןעלָאז סָארּפיק גּוא ענעמאצאלק :ןעלזניא יד נּוא ,, ןעיזַאניילק ןיא

 גּוא סָארּבמיא ,סָאנמעל רּונ ,גידנעטשטסּבלעז ןייז ןעֿפרַאד ןעמַאַאמש עשיֿבירג עלַא

 םולש ּוצ ןייז םיִּכְּסִמ םינ ןעלעו עֿכלעװ ,םדָאטש יד יא ּוצ ןרעהעג סָאריקס
 ןּוֿפ רענייק לייוו ,ןייז ּוצ םיּכסמ ןעהטָאנ המחלמ ךרּוד ןעמ טעװ ,םיאנּת יד ףיֹוא

 ןעיסרעּפ טימ ןעטלַאה ּוצ המחלמ ןעוועג דנַאטשמיא טינ זיא א עשיֿכירג יר

 , םולש סעסָאריקלַאטנ ַא ףיֹוא ןעוועג םיּכסמ עלַא ןעּבָאה ,ַאטרַאּפש נוא

 עשיֿבירג ןעשיווצ טריטסיזקע טציא ויּב ןעּבָאה עֿבלעװ תיִרְּב-תּותַרָּכ עלַא

 נוא הטנירָאק נוא םָאנרַא ןעשיװצ דנוּב רעד יװ ,ןערָאװעג לַטָּב ןענייז תוכולמ

 ּוצ טרעהעג טָאה סָאװ סָאד רּונ .ןעּבעהט נּוא רעיטָאעּב יר ןעשיווצ דנּוּב רעד

 טָאה אפוג דנּוּב רעשיזענָאּפָאלעּפ רער נּוא ,זענָאּפָאלעּפ ןוֿפ טייז:םֹורד ןיא ַאטרַאּפש



 א ךיז ןעּבָאה עטערניּברעֿפ עגיזָאר יד לייו ,םויק ַא טַאהעג ךיֹוא רעטייוו ךָאנ
 | . ןעטַאַאטש עגיניא טומעג ןעמ טָאה ןעגעװטסעד ןוֿפ . גידנָאטשטסּבלעז רַאֿפ

 0 (350) סָאליהֿפ ,(39) ַאײניטנָאמ :םֹולָׁש םּוצ ןייז םיִּכְסַמ ןעלָאז יז וַא ןעגניווצ

 /  רעּביא טֿפַאשרעה רהיא ייּב ןעּביילּב טלָאװעג טָאה עֿבלעװ ,(059--379) םָאטנילָא גּוא
 : שא א , ןעידיקלַאח

 ןענייז םענעי יװ נּוא ,סָארדנַאזיל ןוֿפ דיִמְלַּת רעיירמ א ןעוועג זיא םָאַאליזעגַא
 רע .,ןעגנַאלרעד ּוצ עקעװצ ענײז ידּכ ןעװעג רֵׁשָּכ ןעלבימ עלַא ְךיֹוא םהיא ײּב

 =רעצ ּוצ ךַאלקיטש עניילק ןיא דנַאלנעֿבירג ץנַאג ןעלטימ עלַא טימ טֿבוװעג טָאה

 ןוֿפ גיגנײהּבַא ןייז ןעומ םער ּבעילּוצ גּוא ,ןייז ךַאװש ןעלָאז ײז ידּכ ןעלקערּב
 .ַאטרַאּפש

 ,לעטיּפאק סעטנעּבעיז

 ו .ןעּבעלפוארעדעיװ םנעהטא נּוא טייקסיורנ סנעּבעהט
 . ןעטַארקָאמעד רענעּבעהט יד ןיֿפ ןוהצנ רעד . עגַאל סנעהמַא . ןעּבעהט נוא אטרַאּפש
 א סעדנאנימַאּפע . רענַאּבעהמ יד ןיֿפ רעטקַארַאֿב רעד , ןעהטַא ןוֿפ דנּוּב-םי רעיינ רעד
 0 . טֿפַאשרעה סַאטרַאּפש ןעטֿכינרעֿפ סָאר { ַאטרַאּפש טימ עי רעד . סעדיּפָאלעפ נו
 : ןיא עגַאל עשיטילָאּפ יד .ןעּבעהט טימ רנּוּב ןיא ןעיסרעּפ ; תומחלמ סנעּבעהט
 טי אפ רעד .ןָאטַאלּפ ,עגאל עגיטסויג יד ןיא עלעירעטַאמ יד  ,דנַאלנעֿבירג

 2 . .םּוהטנעֿכירג עא
 : עי :

 =רעטנּוא זיא דנַאלנעֿבירג ןיא גנידצלַא זַא ,ןעזיװענסיוא הָלֵחְּתַכְל טָאהס =
 ןעטלַאהעג טסעֿפ ַאטרַאּפש טָאה דנוּב ןעשיזענָאּא 60 םעד ,ַאטרַאּפש .ןעֿפרַאװ !

 ןעוװעג גּוא ןײלַא ךיז רַאֿפ ערעדעי טּבעלעג ןעּבָאה ןעטַאַאטש גוא טדָאטש עגירּביא ,יד
 ,טשרעהעגנ ןעּבָאה רענַאמרַאּפש יד נוא -- טרעטַאמענסיוא נוא ךַאװש

 " ,טרהיֿפעגֿכרוד ןעװעג טינ םֹולש רעשידיקלַאטנַא רעד זיא ןעּבעהט ןיא רונ

 ,ַאמרַאּפש ןעגעג עט יד טרָאד טרעװ ןעֿכיג ןיא זַא ןעטרַאװ טנעקעג טָאה ןעמ גוא
 | . ןעֿכערּבסױא ןעֿפָא

 ' ,ןעטַארקָאמעד יד ימ ןע ֿברַאגילָא יד טגירקעג ךיז ןעשיווצ ןעּבָאה ןעבע /הט | יא

 ,ןעקיריקלַאה ןיק ליח רענַאטרַאּפש ַא טרהיֿפעג טָאה רעבי סארי
 נָאעל ןּוֿפ ןעדעררעּביא טזָאלעג ךיז טָאה ,ןערהיֿפּוצֿכרוד םולש םעד טרָאד ידּב = |

 גּוא -- ןעבעהט ןיא ײמרַאֿפ רעשיֿכרַאנילַא רעד ןיֿפ רערהיֿפ רעד-- סעדַאיט
 ן א : 6 לי

 +רעד שטָאה .גנוטסעפ עשינעּבעהט יד -- (389) ַאײטרַאק ןיא טניטסעפעב ךיז םָאה -

 ׂש
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 סָאַאליזיגַא ךָאד טָאה ,ןעֿבָארּבעג ןעװעג שיטקַאֿפ םֹולש רעשידיקלַאטנַא רעד זיא טימ
 ,?עהֿפ ןוֿפ עֿפליה רעד טימ .ןעגעגַאר טַאהעג טינ רָאג ַאטרַאּפש ןיא ןעראֿפע יד נּוא

 ! נּוא ,טרַאטש ןוֿפ ןעטַארקַאמעד יד ןעּבירטעג סיֹורַא ןעֿברַאגילָא יד ןעּבָאה םַאידיּב
 .ךיז יּב ןעמּונענֿפױא ןרעג ענעּבירטענסױרַא יד טָאה ןעהטַא

 : רעוװש רהעז ּוליֵּפֲא ןערָאװעג םעד ּבעילּוצ זיא ענַאל םנעהטַא
 ןעּבָאה ןעלַארענעג עטּוג נּוא ,טסעֿפ ןעװעג ןערעיומ ערהיא טצעי ןעניײז ,רעּבָא קילג
 ןעמרָאֿפער עינ יר גיטֿביװ יװ ; ןעמרָאֿפער עגיטֿביװ רהעז רעטילימ ןיא םרהיֿפעגניײַא
 , געירק ןעשיהטנירָאק ןעטצעל ןיא ןהעזעגסיֹורַא ןָאש ןעמ טָאה ,ןעװעג ןענייז

 -ָאװעּב-רעװש -- ןעטילּפָא ה ענירהירֿפ יד טָאטשנַא ןעּבָאה רענעהטַא יד
 םעגנירג טימ עטנעֿפָאװעּב -- ןעטס ַאטלעּפ טרהיֿפעגנײא --- ןעטַארלָאס עטנעֿפ
 ,גירוועריר נּוא טא ,רהעװעג עגנירג ערעייז ּבעילּוצ , ןעװעג ןענייז עֿבלעװ --- ןיייִלְּכ
 ןעועג רעוװש רהעז זיא ןעטַאדלָאס עטנעֿפָאװעּב:רעװש רענַאמרַאּפש יד רַאֿפ נּוא
 גוא עי יי רעריוו ןעטֿפערק ערהיא טָאה ןעהטַא , ןעטיירטש ּוצ ײז טימ
 טָאה ַאטרַאּפש , ןעטַארקָאמעד רענעּבעהט לעיֿפ רהעז ןעמוקעגּױצ טציא ןענייז ײז ּוצ
 ןעּבָאה רענעהטַא יר הע יד ןעּבעגסיֹורַא רהיא לָאז ןעהמַא זַא ,םגנַאלרעֿפ
 .ןעגלָאֿפ טלָאװעג טינ רעּבָא

 םימ ןעגנּולדנַאהרעטנּוא טרתיֿפעג ןעּבָאה ןעּבעהט ןוֿפ ענעּבירמעגסיֹורַא יד
 ךיז ןעּבָאהס עֿבלעװ ןעשיווצ ,ןעּבעהט ןיא ןעּבילּבעג ןעניז עֿבלעװ ,דנײרֿפ ערעײז
 ּוצ בָארַא עיֿכרַאגילָא יר טיירגעג ּוצ ךיז ןעּבָאה נּוא ,ןעשנעמ עיָבּושֲח רהעז ןענוֿפעג
 ןעֿפרַאװ

 טקרעמעּב טינ ןעּכָאה ײז ,ןעּבעהמ ןיא ןעֿברַאגילָא יד ןעוועג ךיז עי גיהּור
 א יד (379) גָאמ רעטניוו ַא ןיא ןענייז ןערעיֹוּב ,רעג : ןוֿפ הֵנְחַמ עסיורג ַא יו
 גָאמ םעד ןיא -- .ןעהטַא ןוֿפ רענעּבעהט יד ןעוועג ןענייז סָאד -- ןעּבעהט ןייק

 ,טֿבַאמעג ןעּבָאה ייז סָאו ו ּב ןעסיֹורג ַא םימ ןעמּונרעֿפ ןעוועג ןעֿכרַאגילָא יד ןענײז

 ןָאטעגרעּביא ןעמַארקָאמעד רענעּבעהט יד ןוֿפ עגינייא ןעמוקעג ןענייזס ןעֿבלעװ ּוצ
 ןעסעועג ןענייזס ּואו שיט םעד ײּב טצעזעג ךיז ןעּבָאה ײז ;רעדײלק:ןעיֹורֿפ ןיא
 טסעג יד ןוֿפ רנעה יד ןיא ךיז ןעּבָאה גנּולצּולּפ ,גנורעיגער 1 ןוֿפ ןעשנעמ יר

 טרָא ןףיֹוא ָאד ןענייז ןעֿכרַאגילָא יד ןּוֿפ ליֿפ נּוא ,ןעזיוועג ןעררעווש נּוא םרעסעמ ;
 ףיֹוא טשרע .ם'גרהעג םייה רעד ןיא יז ײּב ןעמ טָאה ערעדנַא , ןערָאװעג ט'נרהעג
 .ןָאמעג דנעבָא ןּוֿפ ךיז טָאה'ס סָאװ ןערָאװעג א 8 טרָאמש ןיא ןעמ זיא ןעגרָאמ ,

 יר גוא ,ןעֿכרַאנילַא יד ןוֿפ טײרֿפעּב א רָאטש יד זיא הֵעְׁש עֿבילטע ןיא גּוא

 -פ

 .ןערָאװעג טרהיֿפעגנייא קירּוצ ןענייז (ןעֿכרַאטָאעּב) רעהעטשרָאֿפ עטלַא 1
 ןעהטַא ןּוֿפ ןעמּוקעג ןעטַארקָאמעד א ר ךָאנ ןענייז לייוװרעד *

 רעשינַאטרַאּפש רער ,ַאײמעדַאק גנוטסעֿפ י* ןעלַאֿפעגרעביא יא ןעמ גּוא .רעהַא|
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 153 . ןעהמַא ןוֿפ דנּוּברםי רעיינ רעד , א רענעצעהט יד 16 והצנ רעד

 ןאצ

 ,ןעמהעננייַא גנוט ד ןלעװ רענעּבעהט יד ויּב טרַאװעג טינ טָאה לִיַח ןּוֿפ רערהיֿפ - 

 ןעֿפַאה א טַא םע ּב גּוא קעװַא זיא גּוא ,םײרֿפעּב ןײלַא יז טָאה רע

 טָאה'ס --- םולש ןעװעג ויא ןעהטַא נּוא ַאמרַאּפש ןעשיוצ שטָאח-- ,ַאיײריֿפ
 טֿכַארּבעג רּונ טָאה לַאֿפרעּביא ןייז ; ןעּבענעגנייַא טינ רָאג ךיֹוא ָאד רעּבָא םהיא ךיז
 ןוֿפ ןעציש ּוצ ךיז ידַּב 0 ךיז ןעּבָאה ןעהמַא גּוא ןעּבעהמ זַא ,ּוצרעד
 ,הָמָקנ סַאמרַאּפש

 :עהט ןענעג םיֹורַא סָארטסילַאק ןּוֿפ גנורהיֿפ רעד רעטנּוא זיא ליח סַאטרַאּפש

 ןעמונרעֿפ ןעוועג זיא ַאטרַאּפש סָאװ ,טימרעד טְצּונעּב ךיז טָאה ןעהטַא ,(78) ןעּב
 דנּוּב םעד ּוצ ,דנּוּב=םי ןעשינָאי שא םעד טיינעּב רערעיוװ טָאה גּוא ,געירק ןיא
 ; ערערנַא גּוא ,ןָאיצנַאציּב , ענעליטימ ,ַאיֹוביִא ,סָארָאר ,סָאיח : ןענַאטשעגוצ .ןענַײז

 ,רעהירֿפ יװ רעיירֿפ ןעוועג םיאָנֶּת עַײנ יד ךָאנ ןענייז עטעדניּברעֿפ יד =!
 זיא רע ---טַאר:סעדנּוּב רעד טָאה ,דנּוּב םּוצ רעהעג סָאװ םּולשעּב רערעי

 . ןעסילשעּב טֿפרַארעג -- טרָאטש עטעדניּברעֿפ עלַא ןוֿפ ןעטַאנעלער ןוֿפ ןענַאטשעּב
 =רּוק ַא ןיא ,טַאר םעד ןיא הָעַד ַא טַאהעג טָאה ,ןיילק יַאס םיֹורג יַאס ,טרָאמש עדעי

 ֿגּוא ,ןעֿפיש 900 ןוֿפ עמָאלֿפ ַא טַאהעג רעריוו ןעהטַא ןיוש םָאה םּורא םייצ רענ

 =עּב ךיז טוּומענ ןעהטַא טָאה רעּבָא דלַאּב ,טַאהעג טינ עטָאלֿפ ַאזַא טָאה ַאמרַאּפש
 ןעדעירֿפוצ טינ רהעמ ןָאש ךיז טָאה עֿכלעװ ,ןעּבעהט ןעגעג טֿכַאמ רהיא טימ ןעצּונ
 ?יוהעגנָא טָאה יז רּונ ,ערעדנַא ןוֿפ ט ציש ע ג ךיז טָאה יז םָאװ םעד טימ מלעמשענ
 ו עמהעננייַא טלָאװעג נּוא ןעלַאֿפרעּביא ןעּב

 יז .נינעװ ןעמ טסײװ ,רענַא ןוֿפ גינייװניא םעד ןּוֿפ
 ןעמָאנ ןעסיֹורג ןייק רּונ , ןעטלַאהעג ךיז ןוֿפ ןעּבָאה , א סגעירק ַא ןעוועג ןענייז
 טינ יז ןעמ טָאה עטערליּבעג רעדָא ןעשנעמ:ּפָאק עסיֹורג רַאֿפ ,טַאהעג טינ יז ןעּבָאה
 .םסּואוועג א טָאה ןעקנירט ּוצ :וא ןעמע ּוצ טַאהעג ּבעיל ןעבָאה יז זַא ;ןעטלַאהעג
 טאהעג טינ רעד ויּב רעּבָא ןעּבָאה יז ,טַאהעג ּבעיל קראטש יז ןעּבָאה רֹובָּב
 יד ךיז טָאה טציא -- ערעייז עּבעיל יד טָא ןעגידירֿפעּב ּוצ ,טייהנענעלעג יד טּוׁשָּפ
 :ןעשנעמ ייווצ ןעּבעהט ןיא ןענוֿפעג ךיֹוא ךיז וי ,טֿכַאטעג טייהנעגעלעג

 שי

 ו/
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 םימ ןענַאטשרעֿפ ךיז ןעּבָאה עֿכלעװ םערדיּפָאלעּפ גוא םעדנאנימַאּפע

 3 ּוצ = עטוא עסיֹורג ּוצ קלָאֿפ רעייז גּוא 1 ּוצ טייהנענעלעג רער

 יב . ןעגעוועּב
 : ' ,שנעמ רעג ופק , רעגיהור ,רענעטלאהעגנייַא'נַא ןעווענ יא םעדנאנימַאּפע ' :

 קּורדנייַא ןעטסעּב םעד ןרעדנַא ן'ףיֹוא לָאמ עלַא טָאה גּוא רעגידריווסנעּבעיל ַא רהעז/

 םינ טפיֹוהרעּביא טָאה רע ,רענדער רעסיורג ןייק ןעועג םינ זיא רע .טֿכַאמעג

 ..ךַאז רעד ּוצ עא גּולק ןעװעג זיא טגָאועג טָאה רע סָאװ רעּבָא טרערעג לעיפ =

 *, ,ךיז רע טנעלֿפ -- טרהיֿפעג ןעבָאה ערערנַא יװ -- ןעּבעל םענעסַאלעגסיױא . ןּוֿפ -
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 .ךיא ,קיטסַאנמינ ןייז ןיא ּוליִּפֲא ;שנעמ רעלַאנינירָאנַא ןעוועג זיא רע .ןייז קיִחְרַמ
 + ןעקרעמעּב ּוצ סעלַאניגירָא סעּפע 2 קרעב דיִמָּת זיא גנּודליּב נּוא טנַאלַאמ ןע יי

 רעּבָא טָאה רע ,עיליטאֿפ רעֿבײר א ןּוֿפ ןעמוקעגסיורא זיא סע ריּפָאלע
 | ,ןעסעדנאנימַאּפע טימ ןעטלַאהעג א ןיא

 קרַאמש נּוא טסנרע דנירֿפ עדייּב יד ךיז ןעּבָאה גנואיײרֿפעּב םנעּבעהמ ייּב
 םערֿכרּוד טרעטשרעצ םולש ןעשירַאקלַאטנַא םעד יז ןעּבָאה לָּכ-םָדֹוק .םגינײארעֿפ
 ןערָאװעג טיינעּב רעדעיװ טרָאד זיא ןעצרּוק ןיא ; ַאעטַאלּפ ןעמונעגּוצ ןעּבָאה יז סָאװ
 .טַארטסיגַאמ ןעשינעּבעהט םעד ןיא ןעֿכרַאטָאעּב 7 ענייז טימ רנּוּב רעשיטָאעּכ רעד
 םָאה --- ? טדָאטש עשיטָאעּב יד ןעֿכַאמ ײרֿפ ןעּבעהט טעװ ּוצ :עגַארֿפ רעד ףיֹוא
 :י.ןעײרֿפעּב ןעינעסעמ טעו ַאמרַאּפש ןעוו טלָאמעד : טרעֿפטנעעג םעדנאנימַאּפע

 ,ךלמ רעשינַאטרַאּפש רעד רעדייא ךָאנ נּוא ,םרַאװעג גנַאל טינ טָאה ןעּבעהט
 טָאה המחלמ ףיֹוא ןהענּוצ םיֹורַא ןעסָאלשעּב 1 טָאה ,סָאטָארּבמָאעלק
 טָאה ,ןעיטָאעּב ןיא ארטקייל ייּב גּוא ,לִיַח ןייז טימ ןעטָארטעגסיורא סעדנאנימאפע
 קרַאמש יוזא לָאמ ייווצ ןעוועג זיא יז שטָאח ,עעמרַא עשינַאמרַאּפש יד ןעגָאלשּוצ רע
 ןעֿכָא ַאטרַאּפש ּוצ האָנָׂש יר זיא ,ןֹוחָצִנ םעד ךָאנ ,רעטציא .(371) עשינעּבעהט יד יו
 =ערהירֿפ רהיא ּוצ א טינ לָאטנייק רעמ ןָאש ךיז טָאה ַאטרַאּפש ; םִיֹורַא

+ 

 = 7 , הָנִרְדַמ רעגיד

 .םעד רעּבירַא רע זיא 369 ,זענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא קעװַא זיא םעדנאנימַאּפע
 בוא רעיילע , רעידַאקרַא : יד אה ּוצ םהיא ּוצ ןענייז טרָאד ,סּוטטסיַא

 . ןעינָאקַאל ןייק ןיירַא ליח ןעסיֹורנַא טימ זיא רע נּוא ,רעװיגרַא
 .פעיֿפ ּוצ טניולעג טינ טָאה םע לייװ רעדָא ,טלָאװעג םינ טָאה רע לייוװ ּוצ

 רַאֿפרעד ; ןעמונעגנייֵא טינ ןיילַא ַאמרַאּפש םעדנאניטַאּפע טָאה ,ןעגניירּב ּוצ תֹונָבְרִק

 =ַאטרַאּפש ןוֿפ טײרֿפעּב ןעינעםעמ בוא ןעידַאקרַא :תֹונּולמ 5 רעּבָא רע טָאה

 ןעסירעגּבָא ןעירַאקרַא ךיז טָאה םעדעמָאקיל ןוֿפ גנּורהיֿפ רעד רעטנּוא , 0 ןעשינ

 ,ךיז ייּב ןעצעזעג עיינ םרהיֿפעגניַא גּוא 0 טשטסּבלעז ןערָאװעג ,ַאמרַאּפש ןוֿפ

 ןעינעסעמ עטלַא םָאר גוא ,םילָאּפָאלַאגעמ טרָאטשטּפױה רעד רַאֿפ טֿכַאמעג נּוא

 הּכולמ עגידנעטשטסּבלעז ַא גוא טײרֿפעּב טֿפַאשטֿכענק רעגירהָאי 300 ךָאנ ךיז טָאה

 ןעניז טלעװ רעד ןעקע עלַא ןוֿפ .ַאנעסעמ טרָאטשטּפיוה רעד טימ ,םעדנירגענ

 ןעּבָאה ייז סָאװ ,רנַאלרעטַאֿפ רעייז ןיא קירוצ ןעמוקעגנעמַאזּוצ רעגריּב עשינעסעמ ךיז

 .סעדנאנימַאּפע רענעּבעהט םעד ןעקנַאדרעֿפ ּוצ טַאהעג
 ןעֿכלעװ ןיא גוצ ןעמ:פ ַא ןעֿכַאמ טזימעג רענעּבעהט יר ןעּבָאה 369 רהָאי ןיא

 ּוצ זענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא ,ןעטירד ַא 367 ןיא נּוא ,ןַאיקיס ןעמּונעגנייַא ןעּבָאה יו

 ,,רעֿבילקערש ַא חהעז ןעוועג זיא געירק רעטצעל רער ,עטעדניּברעֿפ ערעייז ןעֿפלעה
 ,ערערנַא יד ענייא טעטָארעגסיֹוא ןעבָאה ןעטַארקָאמער יד גּוא ןעטַארקָאטסירַא .יד
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 35 ,טֿפַאשרעה סַאטרַאּפש ןעטֿבינרעֿפ סָאד ,ַאטרַאפש טימ געירק רעד

 יטָאה טֿכאמ סנעבעהמ ,טרָאטש ענעדישרעֿפ ןיא טײרּפשעגסױוא ךיז טָאה געירק רעד
 . ןעינָארעקַאמ גּוא ןעילַאסעהט רעּביא ךיֹוא טעטײרּברעֿפ ךיז

 יָאלשעּב יו טָאה רַאֿפרעד ,ןעּבעהמ רַאֿפ ןעּבָאה אָרֹומ ןעּבױהעגנָא טָאה ןעחטַא
 .סָאװ טימ 6 ּוצ ַאטרַאש ,ַאטרַאּפש ןעגעג סַאה רהיא ףיֹוא גידנעקוק טינ ,ןעס
 .*רע ערעטייוו סעסעדנאנימַאּפע ןעטלַאהעגּבָא יז טָאה םעדֿברּוד נּוא ,ןענעק םעוװ יז
 ,רנֹוּב ַא ןעסָאלשעג ןעּבָאה ןעיסרעּפ עא ןעהטַא ,ַאטרַאּפש ,ןעגנורעּבַאר
 ךילרהעֿפעג ןעוועג זיא'ס סָאװ ,ןעסקַאװ ּוצ ןעּבױהעגנָא רעדעיוו טָאה טֿכַאמ סַאמרַאּפש
 ְו . ןעהיצּוצּוצ ךיז ּוצ ןעיסרעּפ ןעסָאלשעּב ןעּבעהמ טָאה רַאֿפרעד ,ןעּבעהט רַאֿפ

 ןעפקרעסקַאטרַא ּוצ ןעיסרעּפ ןייק ןעגנַאגעג 367 רהָאי ןיא זיא םעריּפָאלעּפ
 ךיז נוא .ַאטרַאּפש טימ דנוּב ם'נוֿפ טגַאוטנע ךיז טָאה רע זַא ,טלעוּפעג טָאה ּנּוא
 טָאה רע יװ ,טֿפירש ַא שוָאלעג םיֹורַא טָאה סקרעסקַאטרַא ,ןעּבעהמ טימ טעדנּוּברעֿפ
 ןעֿפיש ערהיא לָאז ןעהטַא נּוא גידנעטשטסּבלעז ןעּביילּב לָאז ַאינעסעמ זַא : ןעלױֿפעּב

 ררעסיֹורג ַא ,ןעינעסעמ ,סָאגרַא ךיֹוא טָאה ןעיסרעּפ ץּוח ,דנַאל ןיא ךיז ּוצ ןעהיצּבָא
 ךעידַאקרַא ןוֿפ רטא ,ןעּבעהמ טימ ןעטלַאהעג ַאייגעט גּוא ןעירַאקרַא ןוֿפ לייהט
 ..טֿפַאשרעה םנעּבעהמ ןּוֿפ ןעסיוו טלָאװעג םינ א ּבָאה ַאטרַאּפש גּוא ןעהּטַא ְךיֹוא יו

 . ןעטייז ענעדעישרעֿפ ןּופ תֹומחלמ ןיא טלעקיװרעֿפ ןעוועג ָאולַא זיא ןעּבעהט

 .גּוא ,ןעהמַא ןּוֿפ ןעסירעגּבָא יז נּוא ,ץנַאציּב וה ן 6 100 טקישעג יז םָאה 4
 ' ,תומחלמ טרהיֿפעג םעריּפָאלעּפ טָאה גנַאל ּוצ ,טֿבַאמ סגעהטַא טֿכַאװשעגּבָא טימרעד
 ןיא רּונ ,ןעינָארעקַאמ ויּב ןעמוקעג גּוא טֿבַאמעג עטירשרָאֿפ עםיורג רהעז טָאה רע
 םנעּבעהט טֿכַאלש עטסערג יד ,ןערָאװעג ם'נרהענ רע זיא ערע ֿפ ייּב טֿכַאלש א
 ,ליח םָאד ןעמּוקעגנעמַאוצ ְךיֹוא זיא ָאד ,ַאײניטנַאמ ייּב ,369 רהָאי ןיא ןעוועג זיא

 4 ןערָאװעג טעדנּואװרעֿפ סעדנאנימַאּפע זיא טֿכַאלש רעד ןיא ,דנַאלנעֿבירג ץנַאנ ןּופ

 .מָאה רע ויּב ,רענַאל ןוֿפ קעװַא טיג נּוא ,טגָאזעגסיוא טינ םענייק רעּבָא םע טָאה רע
 . ןעועג ַחֵצַנְמ ןעּבָאה רענעּבעהט יד זַא ןהעזעג = |

 .רעּבָא דנַאלרעטַאֿפ ןייז ןוֿפ טײהיײרֿפ רעד רַאֿפ ןעּברָאטשעג זיא םעדנאנימַאּפע
 םנעּבעהמ ךיֹוא זיא יש םעדנאנימַאּפע טימ ,  דנַאלנעֿבירג א טײהײרֿפ רעד רַאֿפ םינ = }

 םינ רנַאלנעֿבירג ןיא רעּבָא ךיז טָאה ענַאל ענײמעגלַא יד ,ןעּברָאמשעג םייקסיורג
 ךיז ןעּבָאה יא טש ערעסערג יד ,םרעהעגֿפױא םינ ןעּבָאה תומחלמ יד . ןעטיּבעג !

 .,ןעגױצעגנײרַא געירק ןיא ךיוא ערענעלק יד גּוא ןערערנַא םעד טימ רענייא ןענָאלשעג = }
 ץֿכאמ ּוצ גינעהטרעטנּוא ערעדנַא לעטימ יד ןעגירק ּוצ טהימעּב רּונ ךיז ןעּבָאה עלַא
 ,יײז רעּביא ןעגיטלעוועג ּוצ גּוא

 = ײ

1 
 זעינעסעמ ךיוא זיא רעמציא נוא ,ןענַאטשעב ךָאנ זיג ןעינַאקַאל ןעגעג רנּוּב רעד
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 רעשיבירג ַא -- רָאדָאיד ,טהורעג טינ ןעּבָאה ןיז-ילּכ יד ,ןענַאטשעגּוצ םהיא וצ
  רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,רהָאי ןייא ןיא טעפ 5 ןוֿפ טלייצרעד --- רעקירָאטסיה
 -שעג ןעמ טָאה םעדֿכָאנ נּוא ,ןעוועג חצנמ ַאטרַאּפש טָאה רעטצעל רעד ןיא נּוא
 טָאה יז םָאװ ןעדנואו יד ןוֿפ טניטולּבעג ןיילַא טָאה ַאמרַאּפש ,םולש ַא ןעסָאל

 רעשזענָאּפָאלע . רעד ,הּכ רהיא ןערָאלרעֿפ טָאה ַאטרַאּפש ,ןעֿכַאמ ערעדנַא טלָאװע
 ,ַאטרַאּפש טימ גנודניּברעֿפ ןיא ןענַאטשעג ּוליֵּפֲא זיא ןעהטַא ;ןערָאװעג לַמַּב זיא דנּוּב
 ןעגירהירֿפ םענעגייא רהיא טָאה יז וַא ,ןעֿפלעה טנָאקעג ַאטרַאּפש יז טָאה = רעבָא

 4. יש ןעלעטשֿפיוא טלָאװעג ןעהטַא רּונ טָאה םיוק טאפ

 ויש א 4

 ּש ה 1+ 3. יד יצ/
 ִו
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 עיצנַאציּב ךיֹוא םעדֿכָאנ ,םָאק ,סָאדָאהר ,סָאיה א זיא ,טֿבַאז

 ןלַאֿפעגּבָא ןעצנַאג ןיא רהיא ןוֿפ ערעדנַא גּוא א

 עשיֿכירג יד ןוֿפ תֹוחֹּכ יד ןענייז לֵלְבִּב .ןעטלַאהעגנייַא ךיז רַאֿפ ןעהטַא ךָאנ טָאה
 הֹוחכ:פגעירק יד ךיז ןעּבָאה רעדנָאל עגיצנייא ןיא שטָאח ,ןעװעג ךַאװש ןעקילּבוּפעד
 .ןענַאטשעג דנַאלנעֿבירג יא זיא ןַאלהמּומ נּוא ךַאװש לא רעצ שי
 טלָאװ רע ןעוו ךלמ ןעשידנעלסיֹוא'נַא רַאֿפ עגיטסניג ַא רהעז ןעוועג זיא ענַאל רהיא
 .ןעמהעננייא 0 4 נּוא ןעמּוק טלָאװעג:

 געירק ןעשיזענַאּפָאלעּפ םעד רַאֿפ ןוֿפ ם'רנַאלנעֿבירג רנַאטשּוצ רעדנעהילּב רעד

 .,ןעקילגנּוא טַֿארּבעג ךיז טימ טָאה געירק רערעי .ןערָאװעג בֵרָח ןעטסיימ ַא זיִא

 טָאה טייצ:עהּור רעצרּוק רעדעי יב רּונ . ןעגעמרעֿפ גּוא ןעשנעמ ןיֿפ ,ןּבְרֶח נּוא תֹולָג
 ןעק ןעגעווטסעד ןוֿפ .טּבעלעגּבָא נּוא טּפַאחעגּבָא יא ּבַא רערעיוו קלָאֿפ סָאד ךיז

 לעיֿפ 350 רהָאי ןיא רעֿפרעד גּוא טרָאטש עשיֿכירג יד ןעּבָאה לֵלְכִּב וַא ,ןעגָאז ןעמ
 . רעהירֿפ רהָאי טרעדנּוה טימ ,40 רהֶאי ןיא יו ןעהעזעגפיוא רעסעּב
 :עג ץלא ךָאנ טָאה ןעמ ; ןעוועג טינ טייצ רעד ןיא זיא טי עסיֹורג ןייק 4

 טָאה ןע'סעריּפירױא ץוח ,סעלקָאֿפָאס ּתא סָאלישע ןוֿפ םעמַארד יד טלעיּפש
 ; ןעלַאֿפעג רערעיװ זיא עירעמָאק יד ,םרעהעג םינ ןעמענ עסיֹורג עיינ ןייק טצעי ךיז
 =עג טינ יז ןיא ןעמ טָאה ןעשנעמ עסיוועג רעּביא ךילטרעװֿבײלג ,ןעציוו יװ רהעמ

 ןעגעלעג זיא ןָאיגילער יר . א ןערעירֿפוצ רערעהּוצ יד טָאה סָאד גּוא ,ןענוֿפ
 ךילרעסיוא רּונ ךיז יז טָאה בֹור יּפ לע ,דנעה יד ןיא עסַאלק רעדנערהיֿפ רער ייּב

 םינ גוא םיִנָהְנִמ נוא תֹוצַמ עועיגילער יר ןעװעג םִיִקָמ טָאה ןעמ ;ןעטלַאהעג

 רהעז ןעמ טָאה גינעווניא רעּבָא ,רהיא ןעגעג ןעטערטסיורַא ןעֿפָא לָאז ןעמ טוָאלעגּוצ
 ןיא טֿבוזעג נּוא טשרדעג םיִרָּפְס עועיגילער יד טָאה ןעמ שטָאח ,טּבױלגעג גינעװ
 קלָאֿפ ןעטסָארּפ םייּב ;תֹורֹוס ענעטלַאהעּב רערָא ןעקנַארעג עֿבױוה ןעניֿפעג ּוצ ײז
 ןיא ןעוועג זיא יֹזַא ,םײהנעפַאלעגסיױוא ןייז ןיא הֶריֵפְּכ יד ןהעזעגסיֹורַא ןעמ טָאה
 ,לַארעּביא נּוא ןעּבעהמ ןיא יֹױזַא ,ןעהטֶא

 קי : 0 7 60
 ר אי יי 'י ריש



 :=ליּבעג רהעמ ןעװעג ןענייז ןעשנעמ יד ןעוו , ,טציא ךיז טָאה עטסנּוק יד ןוֿפ יי
 ; ,ײרעלַאמ יד טלעקיװטנע ךיֹוה רהעז ,טעד

 ןעשנעמ ,טלע ;קיוטנע טייצ רעד ּוצ ךיז טָאה קלָאֿפ ןעשיֿכירג ןוֿפ ןעּבעל םָאד
 ": רעהירֿפ יװ ןעּבעל ןרעסעּבַא א יַאס גיטסײג יַאס ,טרהיֿפעג ןעּבָאה א

 -,ויּפש ערעסעּב גּוא גנורילק ערעסעּב ,ןעגנּונהָאװ ערעסעּב טַאהעג ןעּבָאה ײז
 .םדנַאלנעֿבירג ןעצנערג יד ןעװעג גנע ּוצ ןעניז רעּבָא רעטסײג .עֿפעיט רַאֿפ

 ףירגעּב םעד ןיא ןעֿפיטרעֿפ ךיז נּוא ןערעלק ןעּבױהעגנָא ןעּבַאה יז זַא ,ּוצרעד
 0 1 הָטרעװ רהיא נּוא קעװצ רהיא זיא סָאװ ,הבולמ טסייה סָאװ . יהָבּולָמש = !

 *ַפ רהיא ןּוֿפ ןערערָאֿפ קלָאֿפ סָאד ףרַאד סָאװ נּוא קלָאֿפ םעד ןעגניירּב יז ףרַאד ןעצּונ .
 ט א עגיטיינ יד ןעגניירּב לָאז יז ידּכ ןייז טנעדרָאעגנייא הכולמ ַא ףרַאד יֹוזַא יװ נּוא

 'טָאה ןעמ סָאװ ןעגנולעטשרָאֿפ יד ןעטיּבעגמוא ןעצנַאג ןיא ןעּבָאה תֹוריֵקֲה עלַא יד =
 עםיֹורג טימ ןעשנעמ .לעיצ גּוא עקעווצ .ערהיא ,הכּולמ ַא ןוֿפ טַאהעג טציא ןיּב } 
 ּוצ רּונ זיא הכּולמ ַא ןוֿפ לעיצ רעד זַא ,טניטעג טינ טציא ןָאש 7 ּבָאה רעטסיינ =
 ,דנַאלרעטַאֿפ ּוליִּפֲא רעדָא םַאלק ןעסיװעג ַא ןוֿפ ןעצּונ:ןעלעירעטַאמ ךָאנ ךיז ןעגָאי =

 + ןעגנַאלרעד ּוצ עלעיצ ערעֿבע ה ,ןעלַאעדיא ער עֿ עה טָאה (הכולמ) טַאַאטש רעד = !

 =עגנָא (ריִמָלַּתַא םעסעטַארקָאפ) ןָאטַאל פ ףָאזָאליֿפ  רעסיורג רעד טָאה יֹוזַא * 6:

 'יװ רעטסּומ םלַא ןענעיד .לָאז סעֿבלעװ עי : קרעװ סעטמהירעּב ןײז ןעבירש | }
 זו : ' ,ןענדרָאוצנײא הכולמ א יֹוזַא

 עג ךיֹוה ,ןעֿפָאָאליֿפ (1 ןעסַאלק 8 8 | יא טלייהטעגנייא א ןערעװ ןעשנעמ עלַא 1

 ..טצענערגעּבנּוא ןייז ףרַאד 0 רעײז גּוא ,ןערעינער ןעֿפרַאד ,ןעשנעמ עטערליב !
 ןענעק גיהור ןעלָאז ןעֿפָאזָאליֿפ יד גּוא ,טַאַאמש םעד ןעטיה ּוצ ידּכ ,רעטילימ 6
 'עֿבלעװ ,תוכאלמ ילעּב נּוא רעטייּברַא; 0 יד (8 ,ךַאז רעייז טימ ןעמהענרַאֿפ ךיז
 םּוצ גיהטָאנ ןעּכָאה ייז סָאװ גנ ידצלַא ןעסַאלק  עטשרע יד ןעלעטש ּוצ ןעֿפרַאד

 ,םיּברַא עטסָארּפ ןייק ןּוהט ןעֿפרַאד םינ ןעלָאז יז ידּכ ,ןעבעל

 ,םעילימַאֿפ עשינעהטַא עמסערג יד ןּוֿפ רענייא ןיא 499 ןערָאּבעג זיא ןָאטַאלּפ +
 ?סעסעטַארקָאס ךָאנ .ןעלעיּפש םלָאװענ טינ עלָאר עשיטילָאּפ ןייק רע טָאה ןעהטַמ ןיא
 .עזייר טלעוו עסיורג ַא ןעמּונעגרעטנּוא נּוא , ןעהּטַא ןעֿפרַאװעג קעװַא רע טָאה טדיומ
 :טָאה גּוא ,גנורעיגער רעד ןיא ןעשימ ויי טינ ךיז רע טָאה גידנעמּוק קירּוצ ךיוא =
 ,קיטַאמעמַאמ נּוא עיֿפָאזָאליֿפ רעד טימ ןעמּונרעֿפ ךיז ןעּבעל םעצנַאג ןייז ו

 יז טָאה רע נּוא רעליש ענייז ןעטוקנעמַאװצ ךיז ןעגעלֿפ ןעטרָאנ ןייז ןיא 1

 רערָא ןעוועג זיא ןענרעל ּוצ עדָאטעמ ןייז ,קיטַאמעטַאמ נּוא עיֿפַאזָאליֿפ טנערעלעג |

 6 יא א ךרּוד רערַא ,םיִריֵמְלַּת יד טימ ,תֹובּוׁשְּת נּוא .תֹולָאַׁש .ם /

 . טֿבַארּבעג ײז טָאה ן ןערָאװעג בֵרָה גּוא ןעמוקענֿפױא 17 ןעטַאַאמש יד סָאװ םַאד

 עי
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 .טריֹוט ןויּב טנרעלעג נּוא טּבעלעג רע טָאה יזא םָא ,יײז רַאֿפ ןעטלַאה ,םיִרּועַׁש-
 .טלַא רהָאי 80 ןעּברָאטשעג זיא רע

 עסיורג ענייז םָאװ ,שנעמ סלַא רָאֿפ ונּוא ךיז ט 7 טש | אל
 ַארּפ רעטסערג רעד ןיא ,שינָאמרַאה ךיז ןעּבָאה ןע א נעדעישרעֿפ

 נּוא ןעמייקגיהע
 ,טלעקיווטנע ,טֿבָ

 . טסַאּפעגנעמַאזּוצ ךיז ןעּבַאה תֹודָמ ענייר גּוא טסייג רעשיטעָאּפ , 2 רעשיֿפַאזָאליֿפ ַא;
 ענייז עלַא .רהָאי 50 ְךֶרֶע'נַא ןוֿפ טייצ ַא ןיא ןעּבירשעג רע טָאה םיִרָפְס ענייז

 טרהיֿפס סעֿבלעװ (ַחּוּכו ַא) גָאלַאיד ַא ןּוֿפ עמרָאֿפ רעד ןיא ןעּבירשעג  ןענייז םירפס
 ןעקנַארעג ענייו עלא ,םיִריִמְלַּת ענייז ןוֿפ םענייא טימ םעטַארקָאס יִּבִר ןייז
 ;שיטעָאּפ ,ןייר זיא ןֹוׁשָל ןייז .ליֹומ ןיא ןעסעטַארקָאס טנײלעגניירַא ןָאטַאלּפ טָאה
 : : טא ןעֿפעיט טימ לוֿפ ןענייז םיִרָּפְּס ענייז.

 רע .ןעקנַאדעג סעסנ עטַארקָאס ףיֹוא טיֹוּבעג זיא המיש עשיֿפָאָאליֿפ סנָאמַאלּפ
 יי ןעגנורדעגֿברּוד ןייז ףרַאד ןעּבעל עֿבילשנעמ עצנַאג סָאד ,טניימ:

 וֿפ ןעגנּורעדָאֿפ יד טימ ןעמיטשנייַא ףרַאד הוד לַארַאמ עֿבילשנעמ יד .טּפיײג

 ּוא ןענעק רָאלק םעד ןיא טהעטשעּב טֿפַאשנעסיװ עיתָמָא יד .טֿפַאשנעסיװ רעד
 ןָאמַאלּפ רעּבָא .,וקיטלעג טָאה םעטַארקָאס יװ ,ןעֿפירגעּב עֿבילשנעמ יד ןעסיוו
 יב ! .ןעסעטַארקָאס ןוֿפ רעטייוו ךָאנ טהעג

 רעד ףיֹוא ךיז טניֿפעג'ס סָאװ גנירצלַא זַא ,ןעטילקָא רעה טימ טלַאה רע |
 רונ ,ש רע רנַא ,רעהֿפיֹוא ןהָא ,ריִמָּת םרעווס ;"ןע דרעו; ןייֵא ןיא טלַאה טלעװ:
 ,ויא'ס יװ טִא רימת טּביילּב'ס סָאװ סָאד זיא סָאװ :ןעמיטשעּב רעּבָא ליוו רעד

 ,רע טניימ ,ערבעּביילּב גיּבייא םָאר ?שרעדנַא טינ טרעװ ,םינ ךיז טייּב נּוא:
 רעדעי ש .ּב .צ .ךַאז ןייא ןּוֿפ ןעּבָאה רימ סָאװ ףירגע ּב ענײמעגלַא רעד זיא;
 רעד רעּבָא ,ןייז ּוצ ףיֹוא טרעה נּוא ןעֿפַאשעּב טרעװ שנעמ ר עגיצנייא

 רעדָא ,ףירגע ּב רער ,גיּבייא טריטסיוקע ײשנעמ, :ףירגע ּב א
 ןעַֿאז יד : גיגנעהּבַאנּוא ,ךיז רַאֿפ טריטסיזקע ,גנודצלַא ןּוֿפ ,עעדיא ידו
 ןעסייו רימ עֿבלעװ ןוֿפ ןעֿכַאז עלַא יד ,ג ,ד ,א ןערעה רעדָא ןהעז רימ עֿכלעװ !
 יד ןּוֿפ א ןעיֿפַארגָאמָאֿפ ,רערליּבּבַא יװ רּונ ןענייז  ,םישּוח ערעזנּוא ּבעילּוצ-
 ןוֿפ ןעעריא יד ןעריטסױקע ,ערעזנוא יװ טלעװ רערעֿכעהַא ןיא .ןעעדיאי
 ,תֹולֲעַמ עֿבילשנעמ ּוליֵּפֲא רערָא ,ןעֿבַאו:מסנּוק רעדָא ,ןעֿכַאז עֿב ץ עלַאו
 ,ןעמּוג םעד ןּוֿפ עעריא יד ויא עעריא ע טסֿפע ה יר .ךיז רַאֿפ רערנּוזעּב ערעדעיי

 ןעֿפּורנָא ךיוא ןעמ ןעק יז ,ןעעריא עגירּביא עלַא ןוֿפ ךֹוּת רעד ךילטנעגייא זיא יז
 ,טינ ךיז ןרעדנע ייז שטָאח ,ןעקריוװ נּוא ךיז ןעגעוועּב- ,ןע ּב על ןעעריא יד .טָא גי
 רימ עֿכלעװ ,ןעעריא יר ןוֿפ טלעװ רעד ּוצ ךיֹוא םרעהעג הָמָׁשְנ סנעשנעמ םעדי
 תא םריטסיוקע המשנ יד רּונ ,ןעֿפײרגעּב טינ םישוח ערעזנּוא טימ ןענעק:
 רּונ המשנ יר ןעק סטּוג עתמא סָאד גוא קילג עתמא סָאד .גיּבייא טריטסיזקע;

 יש 5
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 ,הָסיִפְּת ַא ןיא יװ ,ןעּבעל עֿביל
 =שנעמ עצנַאג סָאר ,טציז יז ואוו ,ףּג ןוֿפ ךיז טײרֿפעּב יז ןעוו ,ןעגנַאלרעד טלָאמעד

 א

 =טפיוה יד זיא סָאד ,רֶׁשָיַה לֶכֵׂש רעד (} :רעיֿפ ןענייז תולעמ עֿבילשנעמ יר
 םינ טרערָאֿפ לכש רעד יװ ןּוהט ּוצ גנידצלַא רעדָא ,טײקרעֿפּפַאמ יד (9 .הלעמ
 יד ןעֿכערּב גּוא ,ךיז רעּביא ןעגיטלעװעג ןענעק סָאד (3 .ךיז טליו'ס יװ רוג
 ,ערערנַא ןעגעג גּוא ךיז ןעגעג תובוח ענייז ןייז ּוצ אֵלֵמְמ ,טײקגיטֿכערעג יד (4 ,תֹוֲאַּת
 .ןערָאװעג ןעֿפַאשעּב זיא ןעמ סָאװ ּוצ נּוא גיומ ןעמ סָאװ ּוצ ןעסיוו

 זיא גנידצלַא ןעװ טייצ רעד ןיא ,געירק ןעשױענָאּפָאלעּפ םעד תַעַׁשְּב עדַארג
 =ר ע ֿפ ּוצ ןעקנַאדעג רעד טלעקיװטנע דנַאלנעֿכירג ןיא ךיז טָאה ,ןעסיררעצ ןעװעג 7

 . לעמימ עניטסיינ ךרּוד רּונ עשיטילָאּפ ךרּוד טינ רעּבַא ןעֿבירג עלַא ןעגינייא

 סָאװ ,רעד עֿבירג ַא טסײה םהיא יב :טּבײרש ,ליּפשייּב םּוצ ,סָאטַארקַאזיא

 ,גנורליּב עשיֿבירג ןעניוועגנייא ךיז ןיא ,םטסײג ןעשיֿבירג ןיא ןעסקַאװעגֿפױא זיא -
 ,םּוהטנעֿכירג רּונ ןעּכירג 6 ,טינ רערָא ןעֿבירג ןוֿפ םיֹורַא טמוק רע יַאּס - 

, 

 רעד ןיא רימ ןהעז רימ יװ גּוא . ןהָאֿפ ןייז ףיֹוא ןעּבירשעגֿפֹוא זיא ,םומזינעלעה -
 גנודליּב עשיֿבירג יד זיא ,טציא ןעטלַאה רימ עֿכלעװ ייּב ,עֿבָאפע רערעטעּפש

 ןיא ןעּבָאה ןעֿבירג יד תַעַׁשָּב ,רערנָאל עטריזיליװיצ עלַא ןוֿפ גנודליּב יד ןערָאװעג
 רעייז טָאה , םייקגידנעטשטסּבלעז נּוא תֹוכּולמ עלַאנָאיצַאנ ערעייז ןערָאלרעֿפ ןעצנַאג
 : ,ןעמהענּוצנייא טלעװ יד ןעּביֹוהעגנָא טסייג

 רער רעטנוא 39 רהֶאי ןיא טַאהעג םומזינעלעה רעד טָאה ןֹוחְצִנ ןעטשרע םעד 4
 ,ּפיליֿפ רעזייק ןעשינָאדעקַאמ םעד ןוֿפ גנורהיֿפ

 םֿבַאמ עיינ ַא דנַאלנעֿכירג ענעסיררעצ ךַאלקיטש ףיֹוא םעד ןיא זיא םהיא םימ
 .ןעטערטעגֿפױא

 ןעינָאדעקַאמ ןעטָארטעגֿפױוא זיא עטֿבישעג:טלעװ רעד ןוֿפ הָמיִּב רער ףיֹוא

 טא לע יע עי ר בי



 6 24 ,טלאהניא
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 . עטכישעג עשידוי יד 1
 +(1088) -1455 ךלמ ןעשירוי ןעט:1 םעד ויּב ןענכ ןייק ןעדוי יד ןּוֿפ גנּורעדנאוונייַא רעד ןּוֿפ ,

 -לּוק גּוא עשיטילָאּפ סָאד . ןענּכ דנַאל ןוֿפ רעטקַארַאֿב נוא עגַאל יד .לעטיּפאק סעטשרע
 רעדייא ךָאנ תומחלמ עשידּוי ,ןענּכ ןיא רעקלַאֿפ יד ןּוֿפ ןעּבעל עלערּוט

 עשיטילַאּפ סָאד . תונוחצנ נּוא תומחלמ ענייז , עשוהי .ונבר השמ ,ןענּכ ןייק ןעמּוקעג ןענייז יז
 נּוא םישעמ ענייז ,איבנה לאומש .םיטפוש יד . ןענּכ ןיא ןעדּוי יד ןוֿפ ןעּבעל עלערוטלּוק גּוא

 43--3 . . . ןעליו ס'לאומש ןעגעג ךלמ ַא ןעגנַאלרעֿפ ןערּוי . םיאיבנ עטשרע יד
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 .(978--1088) םעבחר ויּב לּואש ןוֿפ הכּולמ עשידּוי עטגיניארעֿפ יד
 נּוא לאומש ןעשיווצ תקֹולחמ יד .תֹונֹוחצִנ גוא טי יי םילּואש , לעמיפאק םעטייווצ

 . תֹומהלמ ענייז ,הבּולמ ם'רוד ןּוֿפ בייהנָא רעד  ףֹוס סילּואש ,לּואש
 קיטילָאּפ םיהמלש - ךלמ ַא טרעוװ המלש ,ףֹוס ס'דוד ,דנַאל ןיא נּוא ףיֹוה ס'דוד ןיא ןעהּורנּוא יד

 '24--14 . . . . םדיֹומ ןייז ,ן'המלש טיט טייהנעדעירֿפוצנּוא .  םישעמ ענייז ג

 ,רּוטְלּוק עֿבילטלעװ עשידוי יד
 ניא לעּבעמ ,רעזייה ערעייז .גנוגיטֿפעשעּב גוא ןעּבעל=טַאווירּפ סָאד .לעטיּפאק םעטירד

 גּוא ןעזייפש ערעייז ,תֹואּובּת גּוא רעדלעֿפ ערעייז ,היֿפ סָאד .רישעג
 ערעייז גּוא םימבש יד , ןעטמיז ערהיא נּוא עילימַאֿפ יד . גנּודליּב רעייז . לעדנַאה רעד ,גנּודיילק

 שא ( 6,.0.  .שינעה יד נוא ,ךלמ רעד .עטכער

 ,ןעלָאֿפ רהיא ויּב הכּולמ עשירוי רעד ןּוֿפ ןעלייהטרעצ ןּוֿפ
 ר ,(586 הרּוהי נא 799 לארשי) !

 ,תומחלמ ענייז ,(990) םעברי .,םיכלמ ןערעו םעברי גּוא םעבחר .לעטיּפאק םעטרעיפ
 . עיטסַאניד ןייז נּוא (920) בָאהַא , ירמע נּוא השעב . עיטסַאניד ןייז

 רעד ויּב לארשי ןיא םיכלמ עטצעל יד .(824) רעט:2 רעד םעברי ,עיטפַאניד ןייז נוא אּוהְי
 ; םיאיבנ יד ,(959--7198) : והיקוחי ויב ערעדנַא נּוא אסא ,םעבהר . (799--824) : גנורעטשרעצ

 ּוהיקדצ .(298) ם'הדּוהי תולג רעטשרע רעד . ןיכיֹוהי זיב השנמ ,והיקוחי , ּוהיֵעשי נוא עשוה ,םומע
 42--32- . . . . .(886) לבּב תּולג ויּב ס'הרּוהי ןּברח רעטשרע רעד נּוא

 ,לארשי ץרא ןייק קירּוצ ךיז ןערהעקמּוא רעײז ,לבּכ ןיא ןעדוי יד

 ןיא םיאיבנ יד , גנולקיוװטנע גּוא גנונדרָא רעייז ,לבּב ןיא ןעדּיי יד לעטיּפאק םעטכניּפ
 ינוא עשירּוי ,לבּב ןיא ןעגנּונדרָאנּוא יד . היעשי נּוא לאקוחי : תּולג

 .לארשי ץרא ןייק םּוא ךיז ןערהעק ןעדּוי יד ,םייסרּפ יד ןוֿפ ןֹוחצנ רעד . הלּפמ ס'לבּב . גנוקירדרעמ
 יד ,רנַאל ןיא םיאנֹוש עשידּוי , ןעמוקעגנָא ןענייז ןעדּוי יד תעב לארשי ץרא ןיא דנַאטשּוצ רעד

 ,ןעמרָאֿפער עגייז גֹוא ארזע ,דנַאל ןיא עגַאל עגיטסייג גוא עלעירעטַאמ עטֿכעלש יד ,םינֹורמז

 ןוֿפ גנודנירג יד . תֹונּת עזעיגילער גוא עֿכילטֿפַאשטריװ ענייז נּוא הימחנ , לארשי ץרא ןיא ,תֹונקּת
 258--48 . . . . . . . .(ק ,8 433 רהָאי ןיא) "הלודגה תסנּכ; רעד
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 , תונקה ערהיא נּוא הלודגה תסנכ יד

 ךָאנ לארשיו ץרא ןיא דנַאטשיצ רעד .לבּב ןייק ןערהעקקירוצ ס'הימחנ לעטיּפאק סעטסקעז

 יר .לארשי ץרא ןייק ןעמיק לָאמ סעטייווצ ם'הימחג ,עוײרּבַא ןייז
 - יר .תֹונקּת ערהיא גוא טייקגיטעהט רהיא ,הלֹודגה תסנכ יד . שדקמה תיּב רעייז גּוא םינֹורמֹוש-

 63--59 . . . . . .לֹוע ןעשיסרעפ ןוֿפ גנּואיירֿפעּב רעייז ,הטיונ עשידּוי

 .עטכישענ עשיסרעפ

 . שוירד נּוא םעזיּבמַאק ,שרֹוּכ .: םיבלמ יירד יד רעטנּוא הכולמ עשיסרעּפ יד
 גּוא שרֹוּכ + ןעטיקס יד , ןעסקַאװ רעסרעּפ נּוא רידמ יד ןענַאװ ןיֿפ ,לעטיּפאק סעטנעּביז

 שוירד .(899--891) סעזיּבמַאק . (860--699/ סישעמ עסיורג ענייז
 . . ןעצנערג ערהיא נּוא הכולמ ס'שוירד . דנַאל ןיא תֹודירמ יד רעּביא תונוהצנ ענייז .(891--488/-

 21--64 . . ַארטסוטַארַאז ןוֿפ ןָאיגילער יד . הבּולמ רעשיסרעּפ רעד ןיא ןָאיצַאזינַאגרָא יד !
 ,א--=

 .עטכישעג עשיבירג יד 1
 ,ןעטייצ עטסעטלע יד

 ,גנירעדנַאװניא עשיֿבירג יד , דנַאל ןּוֿפ רעטקַארַאֿב נּוא עגַאל יד , לעטיּפאק םעטשרעי
 רעדָא) עשיארעה יד ;רּוטלּוק נּוא עשיֿבירג עטסעטלע יד

 .טייצ עשירעמָאה יד ,עמעטש עשיֿכירג יד ןוֿפ גנּורעדנַאװ יד . רּוטלּוק רהיא גּוא טייצ (עשינעקימ-

  .ּפָאלָאק יר .טייצ רעשירעמַאה ןיא ןָאיגילער יד . טיייי רעשירעמָאה רעד ןיא רּוטלוק עשיֿבירג יד
 טרעדנּוהרהאי כָאד . ןעגנּורעדנערעֿפ עפיודג יד ןוֿפ (עט:7) טרעדנוהרהאי סָאד .טייצ םנָאיצַאזינ

 88--79 - . . . . . . . .  גנּוגינײארעֿפ רעשיֿבירג ןּוֿפ .(עט:6)

 .ןעהטַא טַאַאטש רעשיטַארקָאמעד רעד :וא ,ַאטרַאּפש טַאַאמש רעשירעטילימ רעד = ,
 יד ןּוֿפ ןעּבעל סָאד . ס'גרּוקיל גנּוּבעגצעזעג יד .ַאטרַאּפש ןוֿפ עגַאל יד .לעטיּפאק םעטייווצ:-

 יד ."ןערָאּפע, יד .ענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא געירק .רעד . רענַאטרַאּפש
 .ַאטרַאּפש ןיא לעדַא רער .ןענַאריט, יד . ןעילימַאֿפ עֿבילטע ןוֿפ טֿפַאשרעה יד .ה .ד *עיֿברַאגילָא,

 ןעהטַא ןיא ןעיײטרַאּפ יד . גנוּבעגצעזעג ןייז נּוא ןָאלָאס - קלָאֿפ נוא לעדַא . ןעהטַא ןוֿפ עגַאל יד
 . ןעמרָאֿפער ענייז גּוא סענעטסיילק . םישעמ ענייז נּוא סָאטַארטסיזייּפ .גנּוּבעגצעזעג םָאלָאס ךָאנ-
 =רהַאי ןעטסקעז ןיא סידנַאלגעֿבירג דנַאטשּוצ עגיטסייג רעד . עיטַארקָאמעד רעד ןּוֿפ םיאנֹוש יד
 .צַאטיּפ ,עלּוש עשינָאי יד .ענַארֿפ עשיֿפָאוָאליֿפ עטשרע יד ,ןעלּוש עשיֿפָאוָאליֿפ יד ,טרעדנוה

 404- 89 . . . . ."ןעדרעוו נוא "ןייז, . עלּוש עשיטַאעלע , עלוש .עשירָאג

 ,רעסרעפ יד טימ הומחלמ יד

 עשינָאי יד - סַארָאגַאטסירַא ,ם'דנַאלנעֿבירג דנַאטשּוצ רעשיטילָאּפ רעד , לעטיּפ אק םעטעירד
 יד .דנַאלנעֿבירג ףיֹוא לאֿפעּב רעשיסרעּפ רעטשרע רעד . הדירמ '

 . סעלקָאמימע הט גּוא םעדיהטפירַא - ףֹופ ןייז נּוא סָארַאּפ סעדַאיטלימ . (490) ןָאהטַארַאמ ייב טא
 .סימַאלַאס ייּב טֿכַאלש יד .געירק רעשיסרעּפ רעטירד רעד ,ןעיסרעּפ ןיא דנַאטשּוצ ר

 ,ַאטרַאּפש ןיא עגַאל יד ,ם'דנַאלנעֿבירג גנואיירֿפעּב יד גוא ,ַאעטַאלּפ ייּב טֿבַאלש יר - סָאינַא
  =היֿפסגעירק ןייז נּוא ןָאמיק . "דנּוּב-םי , רעש'סָאלעד רעד ,םעלקָאטסימעהט , ןעהטַא ןוא }

 ו .גַאּפָאריא ןוֿפ הלפמ יד .ןעהטַא א עא 2 ר א ס'ןָאמיק
 לע אי עו 5
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 רעד . ןעּבײרטרעֿפ םיןָאמיק . קלָאֿפ ןעשינעהטַא ןוֿפ גנוגינייר יד .(ןידְדיּתּב) ןעירעטסַאקיד יד גּו
 רעד ןיֿכ ןעלַאֿפ סָאד .רענעלּפ ס'ןָאמיק . רנּוּב רעשיזענָאּפָאלעּפ רעטשרע רעד , געירק רעשיטפיגע

 2415--105 .  . . . . . . . . . טֿבַאט רעשינעהטַא

 .ןעהטַא ןיא טייצ:עהטילּב יד
 גנוהיצרע יד . ןעיורֿפ יד ןּוֿפ עגַאל יד ,םּוהטרעגריּב עשינעהטַא סָאד , לעטיּפאק סעטרעיפ

 גּוא לעדנַאה רעד . גנורעקלעֿפעּב עשינעהטַא יד ,ליח נּוא עלוש ןיא
 ּוצ סנעהטַא סינעטלעהרעֿפ סָאד נּוא קיטילָאּפ סעלקירעּפ ,טײקֿבילנָאזרעּפ סעלקירעּפ . תוכאלמ יד
 ; דנַאטשּוצ רעגיטסייג רעד . ליח סָאד .ןעסנַאניֿפ יד גּוא ןָאיצַאזינַאלַאק יר ,עטעדניּברעֿפ יד
 יד . עידעגַארט יד .סעלקָאֿפָאס .סָאלישע .ַאמַארד סָאד ,רַאדניּפ ,קיריל יד ,ץױקָאּפ , טסנוק

 ;420--119. . . . . . . . רעקירָאטסיה יד . עזָאוּפ . עידעמָאק

 . געירק רעשיזענָאּפָאלעּפ רער

 רעד ןּוֿפ תֹוּבס יד ,ןעהטַא נּוא ַאטרַאּפש ןעשיווצ עסינטלעהרעֿפ יד ; לעטיּפאק סעטפניפ
 .ןָאעלק . געירק רעסַאמַאריֿכרַא רעד ,רענָאלּפ סעסעלקירעּפ , המחלמ

 ּוא סַאדיזַארּב .וענָאּפָאלעּפ םעד ףיֹוא רענעהטַא .ַאריקרָאק ,ַאעטַאלּפ ,ענעליטימ : געירק רעד
 עטשיליציס יד ,םעדַאיּביקלַא . סענַאֿפָאטסירַא ,ןעהטַא ןיא דנַאטשּוצ עשילַארָאמ רעד ,םישעמ ענייז
 , ןעהטַא ןעגעג רנּוּב רעד . עיצידעּפסקע רעד ןּוֿפ ףֹוס רעד . סוּוקַאריס גנורעגַאלעּב יד . ןָאיצידעּפסקע
 ענייז גּוא סערַאיּביקלַא , ןעהטַא ןיא עדנעטשּוצ יד ,סעדַאיּביקלַא . געירק:סגנוגידייהטרעֿפ סנעהטַא
 :438--127 .געירק ןעשיזענָאּפָאלעּפ ןעט:3 ןוֿפ ףֹוס רעד . םּוריק גּוא סַארדנַאזיל ןעשיווצ דנּוּב רעד . תֹונֹוחצנ

 , טֿכַאמרעּביוא סַאטרַאּפש

 'ןענַאריט גיסיירד יד ,דנַאלגעֿכירג ץנַאג רעּביא טֿפאשרעה סַאטרַאּפש , לעטיּפאק סעטסקעז
 רעד .סָאלוּבױַארט , םיפדרנ עשיטילָאּפ יד .סָאיטירק . ןעהטַא ןיא

 .שַאסקַאנַא ,ןעטסימָאטַא יד .טירקאמעד גּוא ּפיקיָאל , ןעטסיֿפָאס יד . סנעהטַא דנַאטשּוצ רעגיטסייג
 :עגַאל עשיטילָאּפ יד ,טיֹוט ןייז נּוא ,ערהעל ןייז ,הגהנה ןייז ; סעטַארקָאס , ןעטסיֿפָאס יד ,סַארָאג
 נּוא ַאטרַאּפש ןעשיווצ המחלמ יד .סעפקרעסקַאטרַא טימ סַאריק ןּוֿפ געירק רעד . דנַאלנעֿכירג ןיא
 םֹולש םעפָאריקלַאטנַא . געירק רעשיטנירָאק רעד .ַאטרַאּפש ןוֿפ ךלמ רעד סָאָאליזעגַא . ןעיסרעּפ

 2 "נישטא עי א עי . . - . ןעיסרעּפ טימ

 ן ֹ ,ןעּבעלֿפױארערעיװ סנעהטַא נוא טייקסיורג סנעּבעהמ
 =ץעהט יד ןוֿפ ןוהצנ רעד .עגַאל סנעהטַא .ןעּבעהט גּוא ַאטרַאּפש , לעטיּפאק םעטנעבעיז

 טַאֿכ רעד ,ןעהטַא ןוֿפ רנּוּב-םי רעיינ רעד . ןעטַארקָאמעד רענעּב
 סָאד ;ַאטרַאּפש טימ געירק רער .סעריּפָאלעּפ גּוא סערנאניטַאּפע . רענַאּבעהט יד ןוֿפ רעטקַאר
 יד .ןעּבעהט טימ רנּוּב ןיא ןעיסרעפ ; תומחלמ סנעּבעהט , טֿפַאשרעה סַאטרַאּפש ןעטֿכינרעֿפ
 רעד .ןָאטַאלּפ ,עגַאל ץעגיטסייג יר ןיא עלעירעטַאמ יד ,רנַאלנעֿפירג ןיא עגַאל עשיטילָאּפ

 469--121 . . . . . . . . . םוהטנעֿבירג רעדָא סומוינעלעה
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